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FORORD
Ordbogens redaktion beklager meget, at lockouten har forsinket udgivelsen

af nærværende bind, saa det først kan udsendes til efteraaret i stedet

for, som planlagt, i maj maaned. Imidlertid har vi under lockouten med
umindsket kraft arbejdet videre paa det følgende bind, saa vi haaber at

kunne udsende dette til planlagt tid: foraaret 1923.

Siden udsendelsen af 3. bind har vi — foruden fra de i de tidligere bind

nævnte institutioner og enkeltpersoner, der næsten alle stadig yder ordbogen

sagkyndig hjælp — modtaget bidrag fra flg. sagkyndige: mag. art. EIrik Abra-

hamsen (musik og musikhistorie), inspektør v. Botanisk Museum, mag. scient.

Carl GmusxENSEN (botanik), inspektør v. Nationahnuseet, cand. mag. Galster

(møntvæsen), bibliotekar v. Teknisk Bibliotek paa Polyteknisk Læreanstalt,

cand. mag. Helge Holst (ingeniørvidenskab, kemi og fysik), direktør, konsul

Chr. Jensen, Horsens (møllerivæsen), chefen f. Orlogsværftet, kontreadmiral Henri

Konow (skibsbygning olgn.), museumsinspektør, slotsforvalter H. C. Berjng

Liisberg (søfartsudtryk m. m.), chefen f. Officerskolen, generalmajor Otto

Moltke (militærvæsen), underinspektør v. Dansk Folkemuseum Elna Mygdal

(udtryk vedr. haandarbejde, ældre tiders dragter m. m.), mag. scient. C. V.

Otterstrøm (fiskerihistorie m. m.).

Desuden har vi i aarets løb modtaget værdifalde bidrag til ordbogens citat-

samling. Af de mange, der til stadighed har skænket os citater, vil vi frem-

hæve: kommunelærer H. J, Baden, Aarhus, docent, dr. phil. Hans Brix, inge-

niør, cand. polyt. Ad. Clement, overkirurg, dr. med. Jonas Collin, cand. theol.

Hans Fang, ingeniør Aug. Fuchs, lektor Sv. Gundel, Aarhus, lektor Hans Hansen,

Viborg, arkivar Holger Hansen, pastor emer. Otto Kalkar, kontorchef i min.

f. offentl. arbejder T. F. Krarup, cand. mag. KmsD Kretsghmer, professor v.

Universitetet, dr. phil. V. Kuhr, overgartner v. Botanisk Have Axel Lange, stud.

mag. K. F. Plesner, translatør Joh. Rasmussen, landsdommer C. D. Rump, for-

fatteren Chr. Stub-Jørgensen, landstingsmand Herman Trier og forfatteren

S. TvERMOSE Thyregod. Meget omfattende samlinger har vi modtaget fra

adjunkt, cand. mag. Th. Lind, Rønne, og auditør Erik Schaffer.

En særlig tak skylder vi fhv. højskoleforstander Frede Bojsen, der har

stillet sin samling af mønske ord og udtryk til ordbogens disposition, og
mag. art. Marcus Lorenzen, der har skænket os store ordsamlinger til dansk



middelaldersprog, samlinger, der er af den største betydning for ordbogens

dateringer; desuden har mag. Lorenzen givet ordbogen talrige værdifulde ci-

tater fra senere tiders — specielt det 18. aarh.s — litteratur.

Endelig beder vi landets presse modtage vor tak, fordi den saa bered-

villigt giver plads for ordbogens henvendelser til almenheden, henvendelser,

der næsten altid har ført til, at vi har modtaget litteraturhenvisninger eller

andre oplysninger angaaende de ord, til hvilke ordbogens eitatsamlinger var

ufuldstændige.

København, i juli 1922

Paa ordbogens vegne

LIS JACOBSEN H. JUUL-JENSEN



déhe døbe

døbe, 1-. ['dø-ba] -te eU. f -de (VSO.)
eU. t -ede (Holb.Kh^8o. VSO.). vbs. (nu I
br.) -else (VSO. MartJForsvJ.1; brugt som
flt til Daab 1: Lære om Døbelser (Chr.Vl:
daabers lærdom; 1819: Læren om Daab^.
Hebr.6.2(1907)),f -nine (vAph.(1772)JJ.10),

jf. Daab. {glda. d. s., æda. døpæ, oldn. deypa,
oeng. diepan, got. danpjan; besl. m. HI. dyb
og II. dyppe H bet 2 (allr. i æda. (og fsv.

dopa^; oMn. har i denne bet. sklra, egl. rense)

vigt gennem osax. dopjan, laant fra got. dan-
pjan, der er overs, af gr. baptizein, ned-
dyppe, døbe, jf. I, Baptist)

1) (nu kun dial.) nedsænke noget i en
vædske olgn.; dyppe (jf. Begdaab^. Døbe
Fyrværkerielegemer . . dyppe dem i Beeg.
MilTeknO.61. FeilbJVJlS. spec: scenke en
beholder ned i en vædske for at tage noget

af den op deri. Feilb. Kvcemd.
2) indvie eU. helliggøre ved neddyk-

ning i ell. overhældning med vand. 2.1)

(bibl.) i al alm. Jeg (o: Johannes Døberen)
døber Eder vel med Vand til Omvendelse,
men den som kommer efter mig . . skal
døbe Eder med den Hellig Aand og Ild.

Matth.SJLl. vore Fædre . . ere alle døbte
til Moses i Skyen og i HavetJCorJO.^.
(jf. bet. 3.2 slutn.:) *Med Skyens Vandbad
blev (bladet) døbt,

| Da sprang det ud til

Liyet^oj/f.ADJI.46. 2.2) (jf. Daab 1 samt
kristne^ meddele en person optagelse i

de kristnes samfund, idet man halder
vand paa hans hoved ell. (i den græsk-ka-
tolske kirke og ?ios baptisterne) neddykker ham
i vand; ofte tillige (iscerm.h.t. (spæde) børn)
om den dermed forbundne navnegivning.
Gaaer derfor hen, og lærer alle Folk, og
døber dem i Navnet Faderens, og Søimens,
og den Hellig Aanås.Matth.28.19. Hvo som
troer og bliver døbt, skal blive saUg.
MarcJ6J6. *Vor Præst er meget lærd,
hånd præker, døber \e\.HolbJ*aars.3?. I

hvilken Kirke est du åøht.sa.Eex.V.l. *Han
vrippede, den Gang han først blev svøbt,

|

Han skreeg forskrækkelig, da han blev døbt.
BaggesJ.232. Blich.(190o-07)J.74. (præsten
mente) at burde forvisse sig om Barnets
Kristendom — det var dog vel døbt?
JVJensÆE.2. Jeg døber dig i Faderens
og Sønnens og den Hellig Aands Navn.
Alterbog.438. Barnet blev døbt første Søn-
dag efter Fødselen.AarbFrborgJ918.88.

\\

m. døbenavnet som præd. da nu Fødselen
var overstaaet, og Præsten havde døbt
Barnet: Carl Petersen, (satte han) det i

Kost hos simple BøndeTto\k.BaggerJJ36.
Pigen var døbt Kom-!i^dne.Schand.BSJ65.
Drachm.VT.28o. Kong Hans lod sin Søn
døbe Kristian efter sin (fader). JohsSteenstr.
Mænds ogKvindersXavne.(1918).o7.

|| døbe
om (jf. omdøbe^. 1. meddele daaben paa ny.
VSO. e. br. 2. (overf.; jf. bet. B.3) give et nyt
navn. huset blev døbt om af den nye ejer

j

3) overf. anv. af bet. C2a og) 2j. 3.1) (jf.
Daab 2a) foretage en indvielsescere-
moni, der efterligner daabshandling-

en. døbe en klokke (jf. Klokkedaab^;
Holb£atJA7r. Man holdt fordum fore, at
saasom Klokkerne vare indviede og døbte,
man ved deres Lyd kunde fordrive onde
AsaideT.sa.EpJII.4oO. Den papistiske Skik
at døbe Klokkerne iagttoges ogsaa i Nor-
den. KirkehistSamlJ.1.81 . || døbe et skib,
luelde vin over stævnen paa et skib, der skal
løbe af stabelen, og samtidigt give det navn.

10 Med dette Skud (af en champagneflaske)
saluterer jeg det nye Skib, og udbeder
mig den Gunst, at det maa døbes med Nav-
net M&riane.Gylb.IX.152. SchellerJIarO.
Feilb. III. 242.IV. 11 9. BerlTid."/»1920.M.
2.sp.3 (se tt. Daab 2a).

|| ^ hælde søvand
over personer, der førke gang passerer ækva-
tor. HarboeJIarO. jf. FeilbJVJ19. ||

(skol.)

hælde nye elever over med vand ell. sne. (i

skolen) skulde man døbes, hvilket foregik
20 paa den meget simple Maade, at man blev

holdt hen under Vandposten og fik en
Straale ned over Uoyedet.Wied.US.1.24.
D&H. FeilbJV.119.

\\
(bibl.) underkaste en

prøvelse. Kunne I drikke den Kalk, som
jeg skal drikke, og døbes med den Daab
(o: lidelsen), som jeg skal døbes med.
Matth.20.22. 3.2) (btbl. og relig.; jf. Daab
2j) foretage en indvielse i al alm. paa
hvem du seer Aanden fare ned, og bUve

30 over ham, han er den, som døber med
den Hellig Aand-7oA.i.35. *(gud) døber
med den Helligaand

|
Paa Ord, som aldrig

fejler,
|
Han rækker os sin Haand.Grundtv.

SS.IV.227.
II

G) m. afsvækket bet. Meg/a:
havren) er Lærkesangen paa et Straa,

| Li-
vets Rytme døbt i SommeTdTæ.Aakj.VVF.
137. *Ak, mødigt rinder Dagen under
Vinterens Himmel,

| døbt i Rusk og i Blæst
og i Regndraabers 'VTmxmei.ThBarfodJSpot

éaogSpe.(1919).80. Saa blev To-Aarsdagen
for Karl Liebknechts . . Død dog alligevel
døbt i Blodl KbK^^lil 921.6.sp.4 (jf. bloddøbt;.
S^) (især dagl.) give navn. *De døbte dig
(o: kilden) og gav dig Navn.^dI/.59. *(da
hvalpen) syntes ret from og snild,

| Saa
blev han daBalder døht.WinthJV.97. Men
(o: en hest) nedstammed, sagde man, fra
en Araber . . | Amagerkonen, som havde
den kjøbt,

|
havde den ogsaa „Araberen"

50 døht.Kaalund£04. GjelJR.133. EKaufmann.
Pariserliv.(1885).88(se m. Daab 2.i;. Først
kaldte de andre Drenge (Eggert Wahl)
Eggert Hvalfisk . . men da han var saadan
en spinkel ledeløs Fyr, var der jo derfra
kun et Skridt til at døbe ham Eggert An-
s\osJi'orman-nans£BJ24. (sj.:) Ki ganske
Hjerte kan jeg dele Dr. G.s Betænkelig-
heder ved at døbe den smukke og tilta-

lende Faareslagter (o : et billede) for et Værk
60 af ^OTgh..KMads.SSJ.o8. ||

A (især i l'hombre)
om den spiller, der har meldingen: nævne
den farve, i hvilken der skal spilles. SpiUebog.

(1900).34. i tarok: angive, til hvilken farve
„scusen" skal regnes. VortÉjJVl.61. || døbe
om , se ovf. u. bet. 2.2 slutn. 3.4) {efter ty. wein
taufen; nu næppe br.) spæde (vin) op med

IV. Rentrykt Vs 1921



I>«be- Oed

vand. Moth.D206. selv vilde han være til-

stede for at sikkre sig, at Fadet urørt kom
i hans Hænder— den Gang blev der „døbt"
megen god Rhum paa Toldboden.5crys.
GF.L257.
Døbe-, i ssgr., af døbe 2.2. -attest,

en. (jf. -seddel; nu 1. hr.) d. s. s. Daabsattest.

Ing.EF.IIL156. Mennesker, der ene og
alene ere Christne i Kraft af en Døbe-At-
test.Kierk.VII.315. -bog^, en. (nu næppe
br.) \) bog, der indeholder daabsi'itualet. VSO.
2) bog, hvori der føres fortegnelse over døbte

;

kirkebog. vAph.(1759). VSO. MO. f -dag,
en. daabsdag. *Thi bør vor Døbe-Dag at

æris allermest,
|
Og aarlig holdis som en

hellig Navne-fest.Sorf.Poe^.6i. -dragt, en.

(sj.) daabskjole. PalM.IV.23. -fad, et. fad
ell. bækken (paa døbefonten), der indeholder

daabsvandet. Moth.D206. VSO. Paa Døbe-
fonten bør være et særskilt Døbefad af

Sølv eUer Messing. Lov (Kvartudg.)^^lil861.

§6. overf.: Grundtv.SS.IV.148. -fader, en.

(foræld.) betegnelse for en præst i forhold til

den, der er døbt af ham. (Kalk.I.420). Gram.
Breve.151. -font, en. (ogs. (nu sj.) -fond,

-fund^. kumme af sten, der indeholder dadbs-
vandet (ell. rummer et bækken dermed; jf.
-fad, -sten/ den Engel af Thorvaldsen,
der bærer Døbefonten i Frue Kirke.Iw^'.

EF.V.103. *Uskylds Due saligt dale
|
Over

Templets I)øhef[inålCPramGad.Skolen,Kir-
ken og Kirkegaarden. (1837).41. FrNiels.KH.
11.438.

II
overf. : Bergen er en saadan stor

Døbefond for aandeligeBestræbelser.Pran-
des.NG.315. *saa fylder Øjet sine Døbefonte

|

og sprænger Vievand paa Slægtens Ar.
]>rachm.DS.8. -kapel, et. (sj.) d.s.s. Daabs-
kapel. HCAnd.I.164. -kjele, en. (nu næppe
br.) d. s. s. Daabskjole. Molb.(Brøchner. Br.
244). FolketsAvis.^*/iol868.2.sp.2.

Dabei, en. ["dø-'b(o)l] flt. -er. (fra ty. do-
bel ; maaske sa. ord som Dybel) Jf en slags

skalle, Leuciscus dobula L. Krøyer.III.471.
Brehm.DL.III.170.
Dobe-naTn, et. navn, som man har

faaet i daaben (mods. Binavn, Tilnavnj;
spee. om fornavn mods. Efternavn, Familie-
navn, Slægtsnavn (jf. Daabsnavn). *Jeg
troer hans Døbe-Nafn vist Holophernes
wax.Holb.Paars.224. Jeg har ikke kunnet
opdage, om det var hans Døbenavn, hans
Tilnavn, eller om der i Dannemark gives
nogen vis adelig Familie af det Navn.
PASeib.TJS.157. (vi) maae vedblive at
kalde ham ved sit Døbenavn, da vi ikke
vide Familienavnet.Ea^6.^or<.JI.^5. Han
hed Andreas til Døbenavn. Grjrife.F/J.^OO.

Søren Jensen er mit Døbenavn.Z^MicÆ.HE.
15. Skjoldb. KH. 56. JohsSteenstr. Mænds og
KvindersNavne.(l 918). 73.
Deber, en. (f Døbere), flt. -e. (ænyd.

døbere, jf. ty. tåufer; af døbe) 1) person,
der meddeler daab. Moth.D206. Nu maatte
Døberen selv bære Barnet til Graven. Wand.
(MO.). overf.: Vi ere Alle Døbere; vi skuUe
jo Alle udstraale den magiske Magt, der

ivé\.'&ev.Goldschm.V.468.
|| spec. om Kristi

forløber Johannes: Johannes den Dø-
ber (Chr.VI.: den døbere, 1907: Døberen
Johannes;. Maith. 3. 1(1819). Blich.(1905-
07).III.155. KLars.LF.125(se rt.Daabsbarn,
sp.390^^). *Her staar Johannes Døber,

|

Som Frelserens Forløher.Grundtv.SS.III.
28. FrNiels.KH.IL 98. ogs. abs. i best. f:
Kingo.30. Blich.D.L125. *En Frelser har

lp jo Døberen forkyndt os.ifei&.Poef.I.5i 6. Johs
Steenstr.Mænds og KvindersNavne. (1 918).47.

2) især i flt., betegnelse (brugt af sekten

selv) for anabaptisterne (gendøberne);
spec. (hist.) om tilhængerne af gendøberbe-
vægelsen paa Luthers tid (jf. døbersk^. Sal.

VII.596. MPont.Luther.(1902).124. d«-
bersk, adj. [idø-bors^-] (sj.) som adj. til

Døber 2 f.//. gendøbersk/- Først efter at

Reformationens Hovedkvarter havde luk-
20 ket sig saa afgjort for (gendøberne), drev

den døberske Bevægelse ud paa det poli-

tiske Farva.nå.smst.125.

Debe-seddel, en. (især dagl.) d.s.s.

Daabsattest (jf. Døbeattest/ vAph.(1759).
Heib.Pros.VIL41d. HCAnd.XI.40. Maa jeg
da see Deres Papirer? . . Jeg mener Deres
Døbeseddel eller Vaccinationsattest.JTos<r.

EF.IV.3. Kjendskab til Vedkommendes
Døbeseddel (o: alder) gjør, at man ikke

30 kan nyde en aandig Opfattelse og Gjengi-
\e\se.FruHeib.EtLiv.II.304. Feilb.

|| (overf)
man giver (vinene) efter Behag Døbe-
sedlen Margaux, LéoviUe etc. med paa
deres Yan&ing.Schand.VV.240. -skil-
ling, en. (dial., gldgs.) pengestykke, som
blev lagt i barnets svøb, for at det aldrig

skulde mangle penge (jf. Feilb.IV.118). Sjæll
Bond. 141. -sten, en. (ænyd. d. s., jf, ty.

taufStein; nu næppe br.) d. s. s. -font. Fon-
40 ten eUer Døbe-Steenen af Alebast er pry-

det med Bibelske-Historie, en bas Relief.

EPont.Atlas.IL204. Thiele.I.250. -Tand,
et. d.s.s. Daabsvand. vAph.(1764). VSO. MO.
Til at bringe Døbevandet i, anskaffes en
passende Kande af Tin. Lov(Kvartudg.)^^/t

1861.§6. -Tidne, et. (nu næppe br.) d. s. s.

Daabsvidne. vAph.(1759). VSO.
I. Ded, en. [dø-d] Høysg.AG.74. uden

flt. II
gi. bøjningsformer: dat.-gen. døde (i

50 forb. af, i, til døde, se u. bet. 1.2, 1.3 og 3.i;

jf. Døde-^; nu kun br. som adj. og adv. (se

dødsens j: gen. i best. f. dødsens (Holb.Ul.

V.4(jfsa.OHhogr.llO). Falst.0vid.80. Sibb.

11.95. PMøll.II.44.54; (æda. døth, oldn. (sj.)

dauQr, eng. death, ty. tod, got. daut)us; jf.
dø, n. død

II
formen døde, æda. døthæ, er

dat. ell. gen. enten af I. Død ell. af en svagt

bøjet sideform, run. dåu3i, oldn. dauQi)

1) om levende væsener, især mennesker
60 (og dyr): livets og livsvirksomhedernes

ophør. \A)iegl. bet. Syndens Sold er Dø-
åen.Bom.6.23. ingen uden Døden skal skille

os to Sid.Eolb.HP.1.6. hans Død og Ende-
ligt.FrHom.PM.137. det forbudne Træes
Frugt . . var Menneskene høyst skadelig,

bragte deres Begiærligheder i Uorden, og



Død Død

paaførte dem Bøden^tigeJ'T.d?. "Beredt
til Døden altid vær! Wess.138. Døden for-

soner, og det er det Skiønne ved Døden,
at den lader hele Skyggesiden af Menne-
sket forsvinde i Gravens Mørke.Oehl.Er.
IV.oO. Viet til Døden kommer Mennesket
til YeTdeD..Mynst.Wilh.6. om Morgenen
var (en due) funden i Dødsens ØiebUk (o

:

døende)JSibb.II.93. (Goethes) Tro paaMenne-
skets Liv efter BødenJ'MøUJI^OG. Hebr.
11.4(1907). dø døden, se u.dø 1.4. y m.
lUBmiere angivelse af rnaaden hvorpaa ell.

omstændighederne, hvorunder livet ophører.

•Lys for os, Jesu sød . .
| Og giv en salig

T)ødlVægtervers.(1731).Kl.8. ^Snart en stille

salig Død
I
Ende skal den hele Nød.Lund.

ED.128. *hans Død var let,
| Hans Hoved

laae paa et PiJ3is.QT.WinthJy.22. *Skjøn er
Døden, som I fik,

|
Ingen skjønnere der

1mdes.Holst.AUyum.31. 'slaar vor Time, giv
os da en Død

|
Som Shelleys i Toscaner-

havets Bølger! Drachm.DM.34. dø en rolig
død olgn., se u. dø 1.4. brad død, brat
død, se. ti. n. brad og brat 2. en sen død
(ppr. i talem. det er en sen død at trædes
ihjel af gæs: 3fatt.lo60. FeUb.; spøg.) om no-
get, der gaar meget langsomt og tager lang tid.

Det er . . en sen Død at se en Nathue blive
pillet til Ch-axpi.Brandes.II.460. Transpor-
ten pr. Avtomobil ad Bjergstien over Lov-
cen er en sen 'DødJ'oU*IJ.917.8. y i faste

forb. (jf. endvidere u. 1.3 og 6): ligge for
døden (ænyd. d. s. (Kalk.V.271), oldn. liggja
fyrir daudanum) ligge dødssyg; ligge paa
sit dødsleje. vAph.(17o9).249. GrundtvSSJI.
243. Blich.(1905-07)JI.323. Moer Dorthe
ligger for Døden, og hun beder Dem .

.

at komme til hende, før hun opgiver Aan-
den.Bagger.1.78. Font.F.I.187. tage sin
død over noget, tage sig noget saa nasr,

at sorgen derover medfører døden, seer jeg
Dem aldrig meer, saa vil jeg, oprigtig tal^
dog heller ikke tage min Død derover.
Eauch.VII.108. enten (var jeg) bleven
arresteret, eller ogsaa havde Fader faaet
det at vide og havde taget sin Død der-
o\QX.BergstrømJ'D.98. jf. (sj.): hun kan af
Skræk tage sin Død derover.flr2r.ron.i50.
samt: tænk, om alle Æbletræets blegrøde
Blomster blev til tunge Æbler. Træet
vilde tage sin Død deTOYeT.HRostr.F.110.
afgaa ved, drages med døden, se af-
gaa 2.2, m. drage 11.2. have døden i hæn-
derne, se u. Haand. ligge med døden
Eaa læberne, se u. Læbe. en dødens
andidat, se Kandidat, liv og (ell. eller^

død, se Liv. 1^) (jf. dø I.2; om voldelig be-
røvelse af livet. *Tlii med ham (o : Torden-
skjold) lynte Skrek og BødÆw.(1914)211.
188. Jeg vil forkynde min Faders . . Mor-
dere Død og UndergangJn^J5MJJ.i 78. H
spcc: berøvelse af livet ved lienrettelse; døds-
straf. Draco forordnede lige saa stor Straf
for den, der stal et Æble, som en Kirke-
Tyv; foregivende, at de mindste Synder
iortiente I)øden.Holb.NFJIdOO. 'man dig

(o : Jesus) intet andet bød
| End Stald og

Krybbe, KoTSOgDød.Brors.11. Carst.(Edda.
KIV.(1920)J.o3). Manddrab straffes med
Døden. Drachm.XII.254. NMøll.Shak.70.jf.:
dersom (misgerningerne) forsætligviis med
Vidskab og Villie fuldbyrdes, (skal de) med
dis haardere Døød (o : henrettelse m. forud-
gaaende tortur) straftes. ChrVsKrigsArt.§21.
dømme til døden eU. (nu næppe br.) til

10 døde olgti., dømme fra livet; idømme døds-
straf, (de) fordømte hende til døden (1871

:

dømte hende til Døden;. SusJ3.41(Chr.VI).
At dømmes til Døde (ikke : til Døden). MO.
(man) Uede nu med at dømme ham til Døde.
Thrige.Læreb. i gi. Historie. (1880).205. (man
paastod) at Brandt havde lagt voldelig
Haand paa Kongens Person (og at) Stru-
ensee og Dronningen var skyldige i Ægte-
skabsbrud. For disse Synder blev de to

20 Grever dømte til Bøden. Ottosen.VH. III.
112. BerlTidJia921.M.8jip.4. jf.: *! Djæv-
lens Fængsel var jeg sat,

| Jeg var for-
dømt til Døde. SalmB:j.325.2.

|| CP finde
døden ell. sin død, omkomme. 'Tysken
sin Død har fondet. Grundtv.PS.VII. 185.
•De gik i Krigen sammen, da Dannerkon-
gen bød,

|
Og fandt i tapper Fægtning

paa eengang deres BødJiarestr.9. (dyrene)
tinder deres Død i de . . dybe Kløfter.Frew.

30 DN.61. de fandt alle sammen deres død
i bølgerne • S&B. overf: "Saa Komet utal-
lige Gange

| Har fundet sin Død under
Muld . Grun dtv. SS.IV.406. lide døden
(glda. d. s. (Rimkr.259)) *for (støvets børn)
han Døden \eed\Boye.AD.lI.60. •Fare,
Fare, Krigsmand,

| Døden skal du lide.

SvGrundtv.GlM.NySaml.144. (1. br.:) •Be-
fal jer tU Gud! vi maa lide vor Død.Phug.
1.296. t^) i faste forb.m.præp. y ligge

40 for døden, se u. bet. la. for min død,
ae bet. 6j H i døden. t. (jf i døde u. bet.

%s) G) i dødsstunden. •Øynene i Døden
hnsteT.Brors.162. »Hans Fæstemøe hin
feire

| ham i Døden et Guldhorn gav.
Oehl.Digte.(1803).50. smst.274. sa.F.66.
NMøU.ShakJ.26. 2. i forb. gaaidøden, dø.
•naar vi skal i Døden ga!LGrundtv.SSJII.
69. især (jf. bet. la): ofre livet; (frivilligt)
sætte livet til ell. lide døden, ingen af dem

M veigrede sig ved at gaae i Døden for ham.
Holb.MhJ.155. sa.MelJI.5. •Leende gaaer
han i T)øden.Oehl.BL.93. •den maa gaae
i Døden, som vil den Stolte fælde.sa.flZ^
66. *Hvo for sin Gud i Døden gaaerJTn^.
BSE.VII.45. Pl(yugJ.248. (if. bet. 3j:) *(.Je-

sus) Gik ned for os i Døden
|
Som Sol i

Aftenrøden. Grundtv.SSJII.46. | f paa
hans (hendes osv.) død at sige, som til-

føjelse til en nedsættende ytring om en afdød:
ep naar det skal siges efter hans død, o : om det

ellers er tilladt at sige noget ondt om en af-
død; „med respekt at melde", han var . .

paa hans Død at sige, ret en Halunk.PA
Heib.Sk.1.296. (hun) var paa den gode
Kones Død at sige, den største Siokke,
der kunde gaae i to TøffeTMahb.Tilsk.1796,
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514. (en) vranten, tyrannisk Karl, som
denne von B. var, paa hans Død at sige.

Gylh.V.97. \\ til døde. 1. i forh. dømme tn
døde, se u. bet. 1.2. 2. saaledes, at døden paa-
følger, vorder nogen Mands Fæ stunget
til Døde uden for Mandens Biegaard.Di.
5—13—2. Falder gammelt brøstfældigt

Hus paa nogen Mand til DødesmstS—11—12. nogle (lade) Suderne løbe sig til

Døde i kaagende Yand.LSmith.DN.357. De
løbe alle til, og kappedes om at kiempe
sig til Døde ved deres Konges Side.Mall.

SgH.166. *Med Aaget af en Oxe de skulde
til Døde slaaes. Oeh.l.HK.124. hans Hest
blev sky, kastede ham af Sadlen, og slæbte
ham tildøde i Stigbøjlerne. JPJac.J.54 7.

(sj.:) næppe hang han, før Svenden var
inde hos ham og fik ham ned. Avrohmche
var altsaa ikke hængt t'ddøde. Goldschm.
VIII.429. *(Herodes's blik) der skinsygt
Mariamne saae t]ldode.Rich.II.309. nu næ-
sten kun i udtr. som ærgre, kede osv. (sig)
til døde, oftest m. svækket bet.: ærgre, kede

(sig), saa man bliver led og ked af alting. *tu-

sind Ting kand møde
|
I Egte-Stand, som

kand dig ærgre fast til døde. Holb.Skiemt.
D7v. Naar min stakkels Kone paa Landet
faar dette at vide, mon hun ikke vil gremme
sig til døde. sa.Masc.III.3. *du faaer en
Enke, | Der piner dig til døde med

|
Sin

salig Hosbonds J)jdeT.Storm.SD.167. PalM.
TreD.16. (lærerinderne) kjedede sig . . til

Døde paa denne Gaaxd.Schand.BS.42.
\\

(ind)til døden, (især poet. ell. højtid.). 1.

indtil døden kommer; livet igennem, det er
Folk som er mig tro til t)øden.IIolb.Jul.

3sc. *\eg dig Tak tU Døden skyldig er.

Falst.0vid.62. tro indtil Døden.-SÆ^. hade
En til J)øden.smst.(i brevunderskrift:) Din
til Døden S.Wied.Fæd.238. 2. saaledes, at

døden bliver ell. kan blive følgen; dødeligt; i

viderebet.: i allerhøjeste grad; yderligt, min
Siel er ganske bedrøvet indtil Døden.Matth.
26.38. (jf. Schand.IF.213). Hvert saadan
Ord er som en forgiftig Piil, der saarer
mit Hierte til J)øden. Holb.UHH.1.2. *Jee
var til Døden svag. Falst.Ovid. 55. *Mea
brustne Blik de Arm i Arm

|
Sank om, til

Døden trætte.Winth.IV.58. jeg turde give
mit Hoved paa, at han var mørkeræd til

'Døden.Bang.SF.106. (de) der ikke vare saa-

rede tU I)øden.Rist.EB.213. (nu kun bibl.)

sompræd.: (de) lode ham sige: Herre, see,

den du elsker, er syg. Men (Jesus sagde)

:

denne Sygdom er ikke til T)ødenJoh.ll.4.

jf.: Sygdommen til Døden er Fortvivlelse.

Kierk.Xl.ll9. en synd til døden olgn.,

se u. bet. 3.2. 1.4) (W, 1. br.) overf. anv. af
bet. 1.1 : fuldstændigt ophør ell. tilintet-
gørelse. For nogle Øiebhkke

|
Den (o:

borgen) gjerne frem sig skjød,
|
Men ak!

det kan den ikke, |
Den synker i sin Død.

Heib.Poet.IX.9. *Det var en Aften i den
kolde Høst . .

|
De tunge Perler hang paa

Skovens Blade,
|
Som om de sørged over

Somrens Bød. Hauch.LyrJ'144. (aarsagen)

til Ords 'Død.LJac.(Arkiv.XXXI.246). For-
aarets 'Død.JVJens.(bogtitel.l900). jf: Det
falmede Løv vidnede om, at Dødens Time
snart skulde slaa; men . . Naturen gik
Døden imøde med oprejst Fande. Schand.
F.409.

2) ved personifikation: om den magt, der
tænkes at volde livets ophør, (især i best. stil-

ling). 2.1) i alm. de kom nær til Dødens
10 Forte.Ps.l07J.8. *Thi Synd og Død (Ew.II.

102: Skræk^, Du seer det ja,
|
Angribe mig

medYold.Ew.Skr.III.265. *Hver en Søndag
Døden gyser.Grundtv.SS. 1.296. *Du (o:

Dannebrog).over Helte svæved,
|
Som sang

i Dødens Favn.Ing.BSE.II.188. *Thi først

sig beviser det danske Mod, I Naar Døden
begynder at ixyste.Blich.D.lI.113. *Dødens
Haand mig vel maa s\ippe.Boye.AD.IV.20.
*Saa kom da Døden og sagde stop

|
til

20 den store Bjørn i Mkoven.Drachm.STL.151,
NMøll.E.14.

II
et dødens barn (jf. oldn.

sonr dauQans samt Barn 1.4; bibl.) person,
som skal dø. I ere Dødens Børn, fordi I

ikke have vaaget over Eders Herre.ifi'aw,

26.16. saa vist som Herren lever, den
Mand er et Dødsens Barn, som det gjorde.
2Sam.l2.5. jf. : Herren saae fra Himmelen
til Jorden . . for at løse Dødens Børn (o:

de dødelige mennesker).Ps.l02.21.\\ dødens
30 broder, (jf. Broder 2.6; poet, nu 1. br.)

søvnen. *Den gode Klocker da i beste Søfn
hun saae,

|
Og Dødens Broder paa hans

Øynebryne staae.Holb.Paars.256. sa.Ul.V.4.

Blich.(1920).IV.133.jf.HCAnd.V.262. \\ dø-
dens have, (poet.) kirkegaarden (jf. de dø-
des have u. II. død 1.3J. *Der er Sang i

Dødens liave.SalmHus.229.2. HCAnd.V.
154.

II
dødens rige, (sj.) dødsriget (jf.de

dødes rige u. II. død 1.3j. Jesper som troer

40 det er Johan, som vU plyndre ham. *Jo-
han, i Dødens Rige

| Jeg seer du ei en-

fang fra din Natur kan vige. TFess.66. man
jender Ingen, som er kommen tilbage

fra Dødens Rxge(Chr.yi: he\\ede).yisd.2.1.

2.2) døden legemliggjort i skikkelse af en
mand ell. især som en benrad, der er væb-
net med en le. den, som sad (paa hesten)y
hans Navn var Døden.4a&.6.8. Døden stiger
over den fierne Kirkemuur . . med sin Lee

50 paa Nakken, i det han sjnger. Oehl.SH.
63. Ing.BSE.Vn.l79(se u. IV. bleg 2).

Goldschm.NSM.II.51 (se u. Benrad 2). HC
And.VI.107. „Hvem er du?" spurgte Hans.
„Jeg er Døden", sagde Manden.SvGrundtv.
Da. Folkeæventyr. (1884). 7. JPJac.IL 423.
Dødens Gudsøn. Budde. (bogtitel. 1886). N
MøllSE.21.

II
døden fra Lybæk, egl. om

fremstillingen af døden paa billedet af døde-

dansen i Mariekirken i Lybæk, se CSPeLLitt.

60 1.308; jf. (sj.): „hvem skal spille tU Dan-
sen?" — „Døden fra Lybæk og Torden
med sin Trommestik", sagde Svinedrengen.
Bergs.Nissen.(1889).lll. jeg er saa bange
for et Krosted som for klare Fanden, for

jeg véd jo, det Ølskænkervæsen derinde
(o : værtinden) er gift med Døden fra Lii-
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beck i egen lede Gestalt (o: er en ældgam-
mel kælling)JPJacJ.243. især i udtr. som
se ud som døden fra Lybæk, se bleg

og daarlig ud (jf. se ud som en død u.

n. død 1^, som en dødning m. Dødning
\s). det er kun en ringe Compliment at

sige Nogen, at han „seer ud som Døden
fra hvLhék''.IUTid.l861l62.195. Bang.HS.
244. ASchnmacher.Spøgelsehistorier.{1914).

43. 'Saa lusked han hjem med sit Bæst af

en Hund |
— gul som Døden fra Lybæk.

Bergstedt.ÉE.233. i sa. bet. ogs.: se ud som
døden (nu 1. br.). VSO. MO. se ud som
døden i aabenbaringen, se u. Aaben-
baring 3^, (sj.) som døden fra Indien.
BerlTtd.'^/a921.Aft.5.sp.l.

3) den ved livets ophør fremkomne tilstand.
3.1) i egl. bet.: den tilstand at være død.
•I Døden Jesus blundeå.SalmHj. 239.1.
*hvordan det gaar . . | Saa er vor Død dog
kun et Blxmd.GrundtvJSSJII.432. | t forb.

m.præp.: af døde (eU.sj. døden^. fra at

være død: især (bibl. ell. relig.) i udtr. staa
op af døde (jf. fra de døde m. II. død 1.8^.

du, som opvakte en Død af Døden . . ved den
Høiestes OTd.Sir.48.5. '(Jesus) Opstod ære-
fuld af Døde. Kingo.184. Høysg.S.209. *jeg
vækker ham af Døde. IFess.Sr. 'Krist stod
op af Døde

1 1 Paaske-Morgenrøde, (rrund/t'.

SS.III.220. overf: »Dagen opstaar af Døde.
smst.341. Vi skal faa at se en Ungdom,
der ligesom staar op af døde.MPont.SK.7.

II
i d^e (vist kun hos TroelsL.; dannet efter

og som modsætn. til i live) naar man er død;
efter døden, unddrog man sig, hævnede
dette sig om ikke i Live, saa sikkert i

l)øde.Tro€l8L.XIV.150. smstJ35. 3.2) overf:
dødlignende tilstand %(poet.) om søvnen.

*(ieg) hører en bitter tungsindig stemme,
I
der søvnens salige død mig roverJSMøU.

E.55. H relig.: (evig) fortabelse. 'Min Siel er
frelst fra Synd og l)øålNord£run.ES.14.
•Den brede Vei til Døden g^iaerlBoyeJ^sal-
merJI/1854)Ji63. i forb. som: evig død
(jf. aandelig død ndf). »kom at tage

|
Min

Sjæl . . I Fra Sorrig og fra evig Bød.Eingo.
92. 'timelig og evig Bød. Bagges.V.62. VSO.
en synd til døden olgn., (jf. u. bet. is)
synd, som medfører evig fortabelse (sml.Døås-
synd 2). lJoh.5J6.jf.: (de) som ikke syn-
de til Døden.sm8^.|t;anA;un<2t^Ae<2; aan-
deligt mørke; spec. (relig ) om elendighed
o^ fordærvelse, der fjerner mennesker fra sa-
ligheden, det Bud, som var givet til Liv,
det fandtes at geraade mig til DødJJotn.
7JO. 'Jeg gik i Dødens Mørke førJSalm
Hus.451.4. *Ophold din Kfrke . .

|
Trods

al vor Kulde, Søvn og Død.GrundtvJSSJ.
286. *Guds Fjendes Herlighed

| ..er Løgn
og Død og 'Mørke.snist.III.369. Kierk.XI.
118. Katek.§o3. aandeligdød, aandeligt
mørke (jf.evig død ovf.).VSO. (borger-
lig død, se u. borgerlig 2. 33) (jf. bet. 1.4;

poet., sj.) af døden fremkaldt øde og tom-
hed. *Rundt om os idel Død vi see,

|

Det erNaturens OrdenjSaZ»wi2t«s.66>2. »Hvor

Livet før, jeg nu kun Døden seer. Bagges.
IV.116.

4) om hvad der volder livets ophør.
4.1) (ofte m. overgang tU bet. l.i^ t cd alm.
om dødsaarsag. *denne Frugt er Død for
Meimesket.EiaJIIJ14. de smaa Tvillinger,
som bleve hendes Bød.Gylb.XlJ248. han
vidste, at det var hans Død, naar (pilen)

droges ud.Kierk.I.140. SchandJFM. den
10 Kræft, der blev hans Død.PontLP.VIII.

170. jf: *Syg hun alt paa Døden harÆaste.
BD.73. (hun) gik med Døden i sig.HCAnd.
VI.248. især i udtr. den visse død. den
lange Syge er dog den visse Død.HoW.Lig-
beg.3sc. For de fleste Pattedyr er det den
visse Død, naar Legems-Varmen synker
lidt under det sædvanlige. Frem. DA".^S.
4.2) smitsom sygdom, der foraarsager manges
død; epidemi (jf.Folkedød). Dererkom-

20 men en almindeligDød blandtHomqvæget.
VSO. nu især i forb. den sorte død, navn
paa den store pest, der rasede i Europa i d.

14. aarh. og 1349 naaede Danmark, tilforn

har (man) regnet Tiden fra den sorte Død.
Holb.Qvægs.385. Adr.^/al762.spl. IngÆF.1.
121. Mansa.F.59.67. DanmBigHist.II.298.
Sal?VI.628.

5) (til bel. 1 og 2) talem. og ordspr. 5.1)

t talem.: være god at sende efter døden,
30 (nu kun dial.) om den, der er længe om at

udføre et ærende ell. bringe en besked. VSO.
FeUb. (nu 1. br. :) døden gaar (ell. gik^ over
min grav, som forklaring paa en pltidselig

gysen. Sigbrit: „Hvorfra denne underlige
dysen?' Dyveke: „Det er Døden, min
Moder! som gaaer over min Grav." Sams.
1IJ63. MO. („dagl. Tale"). MauJ.lo2. faa
død eller brød, se Brød 2.2. en sen død,
se u. bet. la. se ud som døden fra Lybæk

40 osv., se u. bet. 2.2. 5.2) ordspr. : døden er
haaid at gaa paa. Mau.1558. Døden er haard
at gaae paa, mand er saa Gudsfrygtig, naar
mand gaar imod Tienden. Holb.Jep. 1.6.

•Haard Døden er dog altid at gaae paa,
|

Saavel for Fiske som for Mennesker.OeW.
F.236. Døden er haard at gaae paa (sagde
Molboen, han druknede Aalen).Grt<nd<r.I)a.
Ordsprog4184o).nr.423. Feiib. døden blæ-
ser ikke i lur (T)asun: MothJ)212. trompet:

50 Feilb.) for sig, døden kan komme ganske
uventet. IngJEMJII.76. SjællBondJSS. dø-
den er hver mands herre. HrzJII.33. dø-
den gør aUe ]ige.MothJ)213. vAph.(1772).
11.103. vi er alle Vorherre en død skyl-
dige olgn. Mine Herrer! saa vist, som jeg
er Gud en Død skyldig, saa vist er denne
Pak-Saddel mmæiehlJ)Q.II.332. »Vi skyl-

der— det véd I—Vorherre enBødJyrachm.
SH.57. Feilb. der hjælper (ell. vokserj in^en

60 urt mod døden. Mau.1549. Mod Døden
voxer ingen \JrtHeibJPoetJI.30. Feilb. jf.:
Der findes Raad for alle Ting undtagen
Døden. Biehl.DQ.IV.291. den enes død
den andens brød, se Brød 2j. døden er
i gryden, se u. Gryde, f Saa vi til (o:

hen tU) vor Død, da var vor Gjeming ej
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saa snød (o: daarlig). Mau.lo44. PalM.IL.
1.385.

6) (til bet. 1 og2) i eder, forbandelser
olgn. 6.1) guds aød [gus'dø'9] (nu især

foræU.). VSO.II.461. 0ehl.XVII.12. *Det
var, Guds Død! de samme Ord

j
Om Løgn

og Leflen, Drik og Hor,
|
Som i Vor-Frue

Kii}i.e.Grundtv.PS.IIL238. *Guds Død! Er
her en Fugl i Hæk? |

Det skal jeg snart

ioT]^viTrel Kaalund. 278. *Guds Død! Hvi
kjende I ei Eders Styrke. Drachm.D.36. (jf.

ænyd. stt3(Ealk.IV.197) samt sgu; sj. :) „Hvor
skal vi hugge en Pung i Morgen, Hans?"
— „'Sdød, hvor du vil, Gxxtl''NMøll.Shah.lO.
(nu 1. br.:) jeg (kan) vor Herre Død ikke
hiælpe Bem.Mrz.XIII. 273. „der sidder,

vor Herre Død, Katten," sagde Bolette.

SchandJF.312. \\ med en Bevægelse, som
om han drog Haanden ud af kogende Vand,
raabte han: „Oh!—uhi—Guds Død og Pi-
ne 1" GoMsc;iw.III.i45. „IhGudsDødog
hellige Pine!" klukkede haxi.Schand.F.

334. *„Det lille Bæst (o: en fugl) — den
Skrigehals — |

— Guds hellige Død
og Plage!

I
Ja, jeg skal dreje om dens

Hals
I
og kvæle den og Magel''Kaalund.

279. nu næsten kun m. udeladelse af guds:
død og ^\ne:vAph.(1759). *Naar Du er

dum,
I

da vær blot stum,
|
men med en

kritisk Mine —
|
strax gyser Hver,

|
som

til Dig sér,
|
og tænker Død og Tme.Kaa-

lund.90. død og plage: Død og Plage,
hvor Du er tidlig paafærde i Dag.Oversfc.

1.83. Død og Plage, sikken en Idee ! ITosfr.

EF.II.1. død og salte pine olgn., se

salt. jf. bitterdød, hilledød, pinedød, (spøg.)

m. omdannelse af sidste led: død og pølse.
„Død og Pølse !"— skreg Smeden forfærdet.
Ing.EF.VI1.173. Blieh.(1920).VI.107. EC
And.III.9. Død og Pølse I Det bliver Spænd.
Floug. (Studenterkom. 81). ThitJens. TS. 36.

død og smeTte. Sjortø.OS.85. \\ død og
helvede: Oehl.1.294. Hjortø.OS.85. \\ død
og kritte, se ELritte. død og liv, se Liv.

II
(nu 1. br.) død og ulykke. Algreven!

. . Død og Ulykke! lad os efter dem!
Ing.EM.L162. 6.2) i forbandelser: gaa dø-
den og djævlen i vold, give døden og
djævelen, se u. Djævel 5.i. 6.3) forstær-

kende i udtrykket for min død, i forb.

m. nægtelse: (ikke) om jeg saa skulde dø
(derfor); paa ingen mulig maade; afgjort
ikke. jeg kand for min Død icke være
ørkesløs.HoZft.GW.IV.11. FrHorn.PM.108.
Jeg kan for min Død ikke lide saadant
noget.PABeib.Sk.I.208. Grundtv.SS.II.335.
Ing.EF.IL60. *han, som før ei for sin

Død
I

En Qvindes Blik gad døie.Winth.
IV.206. Enkedronningen kunde for sin

Død ikke taale at lugte Tobak.CLBcm/i.J.
24. (hun) tuTåe for sin Død ikke spørge
TneTe.KLars.MH.52. jeg kan for min Død
ikke lide Ordet Diæt— undtagen i Pluralis.

JakSchmidt.SP.45. BHolst.L.19. ogs. (sj.):

detkan jeg ikke lide for min bittre Død.
Heib.Poet. VI.445.

II. dod, adj. [åø-S] intk. -t [døcfj eU. (sj.)

d. s. (Holb.Vgs.(1731).II.2); adv. (som regel

kun i bet. 2) -t [død] (DL.6—6—8. Grundtv.
PS.VII.173. Stolpe.D.III.61. Schand.BS.
238); gradbøjn. i reglen kun i bet. 2. (glda.
dødh(er), æda. døth, run. dåu9r, dø8r, oldn.

dauQr, eng. dead, ty. tot, got. dauj)s; egl.

part. adj. til dø
||
om anv. af død som perf.

part. af dø s. d.)

10 1) som har ophørt at leve; som ikke
mere er til. t.l) om mennesker og dyr. en
levende Hund er bedre end en Løve, som
er åøå.Præd.9.4. (hun) tog min Søn fra

min Side . . og lagde sin døde Søn i min
ÅTm.lKg.3.20. *(en mand) Med brustne
Øine, bleeg og stum og åøA. Bagges. 1.7.
Barnet kom dødt tU Verden.FSO. hvad
der er dødt seer man aldrig meer.Hauch.
ES.l. den døde Mand, der var sat herind

») i Kirken, før han blev lagt ned i Graven.
HCAnd.V.61. *Saa talte han og lagde sig
træt, —

I
De troede, han faldt i Tanker;

|

Da var han død.Winth.IV.22. Det plante-
ædende Haarvildt . . ligger kun, naar det
er dødt.VigMøll.nJ.188. naar (mennesker)
er døde, er de søde. ENebehng.MajaEn-
gell.(1901).14. han styrtede død om paa
gaden

j ||
(nu næppe br. :) (hvis barnet) paa-

skydis at være døt tødt DL.6—6—8 (jf.

30 dødfødt^.
II

(især spøg.) i kamp.: *jeg turde
svoret paa, at dødere kom ingen Mand i

Graven. Grundtv.PS.IV. 393. sa. SS.IL2 77.

jf: *Af lis-Forældre den maa være fød,
|

Som ei, berørt af (smukke damer), lidt Tegn
tU Livet giver, | Med mindre han er over-
maade død.Bagges.1.7. \\ død og begra-
ven, se u. begrave l.i. død og borte,
se u. H. borte 1.4. || halv død, lige ved
at dø; saa godt som død; især overf.: i høj

40 grad medtaget (af skræk olgn.; jf. halvdød).
Gedderne vare ellers saa deiUge . . saa at

et halv død Menniske kunde alleene leve
op af at see paa dem.E:olb.Vgs.(1731).II.2.

(jeg slog) et stort Hul udj min Pande .

.

saa ieg blev baaren halv døed hiem.Ære-
boe.l2. Han var halv død af Kulde.MO.
han var halv død af skræk

j
Feilb.1.542.

mere død end levende, d. s. Rektors
Datter ventede mig i den mørke Korridor.

a) Jeg bar hende mere død end levende ud
paa den Vej, der løb gjennem Skoven lige

ud for Byen.Schand.F.47. \\ ligge død.
1. i egl. bet. (jf. bet. 1.2). Israel saae Ægyp-
terne ligge døde ved Havets Bred. ^Mos.
14.30. hans Folk, af hvilke tvende alle-

rede laa døde, og mange saarede. ^?ic^.

(1905-07).IIL83. 25 Menige laa døde paa
Yal-pladsen.FHolst&ALarsen.Felttogenel848
-50.L(1888).160. NMøll.Shak.64. 2. (overf.)

60 lade, som om man er død; ligge ell. forholde

sig fuldstændig stille, hunden har lært at

ligge død
i
S&B.I.587. (billedl.:) Om Frelsen

(for en nation) ved at ligge død (o : forhol-

de sig passivt i militær henseende). Brandes.
XVIII. 363.

II
(nu 1. br.) om person, der

for en (længere) tid siden er afgaaet ved
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døden: afdød, den Førstefødte, som hun
føder, skal opføres efter hans døde Broders
'NsLvn.oMos^o.e. Jeg har altid elsket Dig;
min døde Moder har sunget om Dig.

Goldschm.1.237. 'min døde Moders Smyk-
keskTm^laum.StS^6. f * forb. efter død
mand, i tn afdød persons dødsbo. Hvo
Gield haver at kræve efter død Mand^D
L.5—14—29. snist.47. Saadanne Fordringer
giælde ikke efter død Mand.7S0. iJ2)(jf.

dø 1.2, I. Død 1:2) som har mistet livet paa
en voldsom maade: især: dræbt paa val-

pladsen; falden (ofte m. overgang tU bet.

1.1 og 1:3). (valpladsen) hvor døde og saa-

rede Mennesker og Dyr laa strøede om-
}iTmg.Cit.l848.(Ottosen.rE.III.346). i fit.

(især ^) anv. som subst. (jf. u. bet. iJ^:

vAph.(1772)JIJ03. Han blev efter Slaget
funden blandt de Døde.FSO. Blich.(1905-

07).III.354. *Han kasted' Øiet paa Val-

Eladsen hen, |
Paa de Saarede, paa de

iøde.HrzJ).IlJ18. Drachm.III.52. de Dø-
des og Saaredes Tal (i slaget ved Bov) var
omkring 200.Otto8en.YHJII.344. Tabet (i

slaget ved Slesvig) var 600 Døde og Saa-
rede . . Tyskerne havde 4-600 J)øae.smsi.

II
blive død, se «. blive 4.2. vorde død,

se M. vorde. Q slaa død, (nu kun dial.)

slaa ihjel, (jeg horn) dend stoere Forham-
mer (saa ncer), at dend tørnede paa min
Hage, (og) dersom ieg var kommen et Vt
Straa nærmere til (smeden), hafde hånd vis-

selig_slaaet mig døed. ÆreboeJ.4. *Jeg, liig

Ole KoUerød, |
Flere Folk har sla'et død!"

gadevise (fra ca.1850?). Esp.61. iJ) kun om
mennesker; anv. som subst. (jf. ogs. u. bet. l:i).

II
i ent.: der var ikke eet Huus, at der jo

var en Død derudi. 2MosJ2.30. Martha, den
Dødes Søster, siger til ham. Joh.11.39. 'eet

veed jeg, |
Som ret aldrig døer;

|
Dom

om hver en Døå. Sandvig. Overs, afEdda.
I.(1783).82. *Hold ei det mindste høfligen
tilbage

I

af Skaansel for en Haå.Bagges.
V.70. *han havde fulgt den Døde

| Oe
seet den lille Kiste sænkes dybt

|
I Jord.

Hauch.Lyr.n45. PalM.V.233 (se u. Dags-
avis), (han) laa hen som en BøåÆstJEB.
227. L. kalder betegnende den Kolera-
syge for en „levende Tyø&^.OBloch.D.^I.
107. ofte (nu 1. br.) om det døde legeme, liget

af den døde: der han kom nær til Stadens
Port, see, da blev en Død udbaaren.Zr«c.
7J2. (doktorerne vil) indfinde sig for at

see paa, at denne døde bliver anatomered,
som Skarprætteren skal skikke mig hen
i 'DKg.KomGrønneg.IIL212. vAph.(1772).
11.103. At begrave en Død. 750. Han
sprang . . og vSde sætte Foden paa Ryg-
gen af en Død, som laa paa den anden
Side i GTøften.BistJEB.199. (sj.) om et gen-
færd: *I Graven sank den Døde,

| Hun
hannem ei mere saae.OeM.Gl.da.Folkeviser.
(1840).88. ;7.; se ud som en død. Feilb.
(nu kun bibl.) i best. f. m. ejendoms-pron.:
giver mig en Eiendom til en Begravelse
hos Eder, at jeg kan begrave min Døde

(o : Sara). lMos.23.4. || i flt. : salige ere de
Døde, som døe i Herren. Aab. 14. 13. *De
Døde

I

Hvile sødt i Gravens Skiød.J5a^^es.

V.366. Man skal kun tale godt om de
I>øåeJIauJ.149(jf..Arlaud.56f.). jf. bet. 2.3:

lad de Døde (o: de aandeligt døde) begrave
deres I)øåeMatth.8J22.(jfJPalMJLJL4 76).

levende og døde, se levende, de smaa
døde, (dagl.) avisernes dødslister, der som

10 regel er sat med petit (mods. dødsannoncerne),
OrdbS. Ildedødeshave, (poet.) kirkegaar-

den (jf. Dødningehave og dødens have «. L
Død 2j.). 'Herrens Røst, i Dæmring sval,

|

Lyder i de Dødes Have.Grttndfr.S5jr.565.
Høit over By og Fjord løfter sig de Dø-
des Ba\e.HCAnd.XII.334. Kierk.VII.197,

II
de dødes rige, (poet. ell. højtid) døds-

riget; underverdenen (jf. dødens rige u. I.

Død2j>. *„(jeg laa) Som andre christelig

ao begravne . . | Langt heller rolig i min
Grav,

I
Hvis —" — „Tal mig ikke om de

Dødes Rige!"JBa^^es.F.68. 'Det lyder: sid

op min Pige!
|
Brat sig reiser med Liv

og Aand | Et Rov fra de Dødes Rigel
Grundtv£SJI.244. 'Han gik til de Dødes
'R\ge.IngJtSE.YII.234. overf.: Pont.(bog-
titelJ.916). I t forb. fra de døde, (især
bibl.) fra dødsriget; fra at være død (jf. af

døde u. 1. Død 3a). han havde kaldt La-
io zarus af Graven, og opreist ham fra de

Døde.Joh.12.17. (jf Kierk.XI.122). Kunde
min Far faae at høre dette nys-giordte
Mesterstycke , troer jeg, at hånd levede
op fra de Døde igien af Glæde.Holb.Tyb.
V.l. *Søndag-Morgen fra de Døde

|
Jesus

seierrig opstoålGnindtv.SS.1.296. (overf.:)

Jeg begynder at staae op fra de Døde
(o: leve op) igien, eftersom jeg har faaet
Forsickring af eder om den søde Jomfrues

40 Guiist.Holb.Tyb.V.4. Herre! du førte min
Sjæl op fra de Døde (Chr.VI: af graven^,
Ps.30.4. 1 a) talem. og ordspr. || talem. : (de)

Trei (o: tre) beste vel. Vel fød, vel givt,

vel åøå.PSyv.I.163. *Vel gift er Livets
Lyst,

I
Vel død er hele Sagen.Stub.125.

(saa) død som en sild, som er saa død
som en sild, der er trukken op af vandet;
som (hurtigt og) fuldstændigt er ophørt at

give livstegn fra sig; stendød. Moth.D211.
50 GrundtvSPS. VII.36. Øget er saa dødt som

en Si\å[Blich.(1905-07)JJ23. Ing.KEJl.
149. han laae ganske rolig i Sengen, og;

var saa død som en S)låJHeibJ'oet.YII.58,
Kierk.TlJ222. strax faldt Trolden baglængs
over og slog Nakken i Stengulvet, saa
død som en Sild.SvGrwidtv.FÆ.II.166.
Feilb. døå som en sten (jf. bet. 2.i).

Moth.D211. VSO. e. alm. Q ordspr.: hel-
lere (være) død end raadvild. OeM.

€0 XVI.152. Grundtv.Saxo.1.59. død hund
bider ingen (o: de døde gør ingen skade).

Mau.1537. jf.: *Den død er (siger man)
ej nogen mere hiideT.HolbJ'aars.65. De
Døde glemmes snart.Mau.1535. En død
Mand kan man ikke slaa ihiel.smstJ539.jf.
Bagges.IJ.70. i dag rød, i morgen død.
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se u. rød. 1^) m. overgang til bet. 2 || om
legemet: *At Legemet var koldt og dødt,

|

Til sidst de fik at mæTke.Grundtv.PS.III.
202. attrib.: *Med døde Kroppe Marck og
Enge at hedæeke.Holb.Mel.lV.4. Moeden
siger hun skal give sin Mand en hæder-
lig Begravelse. Det er at siige paa anden
Danske, hun skal udstaffere det døde Le-
gem.e.sa.Bars.1.1. et dødt Legeme, man
har forglemt at hegra.Ye.Tode.V.245. PE
MulU240. Bist.EB.164. døde (dødt) lig,

se Lig.
II
(især naturv.) om dele af en levende

organisme (sml. afdø 3^. i Modsætning til

Dyr danner (planter) visse Vævsystemer,
især Lednings- og Styxkevæv, delvis af

dødt Væv. SaU VI.580. d ø d t k ø d , se ndf.

u. bet. 3.
II
om planter (ell. dele deraf). Mine

stakkels Blomster ere ganske døde . . De
vare saa smukke i Aftes, og nu hænge
alle Bladene visnQ.B.CAnd.V.28. Et dødt
Træ. En død Gren.ilfO, han (lagde) mere
paa Baalet og slæbte dødt Træ sammen.
JVJens.C.30. (fagl.:) paa dette træ findes

der hist og her dødt ved
|
OrdbS.

\\ jf.

dø 1.5 slutn.: *Men Hun, den Høitvelsig-

nede, | Liig Solens hulde Magt,
|
Til Liv

og til Blomstring
|
Det døde Frø har bragt.

Winth.HF.108. \\ om hvad der stammer fra
lig af mennesker ell. dyr. døde ben, se I.

Ben 1.4. dødt haar, død uld, se ndf. u. bet. 3.

2) overf. 2.1) som er i en dødlignende til-

stand
II

(dial.) besvimet; daanet. Esp.423.

II
om legemsdele: som er uden følelse ell.

bevægelighed, vorder noget Lem døt
og Unyttigt (ved et slag).DL.6—7—5. Hans
arme er døde, armene er døde på ham.
Moth.D210. JSneed.I.370. Hendes smaa
Hænder vare næsten ganske døde af Kulde.
B:CAnd.VI.36. der var et dorsk . . Smil
paa de døde, fugtigt glinsende Læber (o:

hos en sovende, beruset mand)JPJac.I.150.
Han frøs, saa hans Fingre var &QidiQ.Bang.

F.224. jf.: Kiødet paa det Stæd (bUv)
dødt og er saa endnu den Dag, i Dag er.

Æreboe.23. sml. dødt kød ndf. u. bet. 3.

2.2) (især G)^ om ting og abstrakter: som
ikke mere er til; som er ude af verden.
lad den sag være døå.Moth.D210. *Farvel
vor Døde GlæåelEw.(1914).I.103. 'Thi nu
er Sorgen død

; |
Forvundet er al Smerte.

Winth.HF.250. *Et Kys hvor ligt en Drøm!
|

Knap født, saa dødt.PalM.U.161. hans Vilje

er død, hans Energi udbrændt.PCFfian8ew.
Den hellige Lidenskab. (1919). 62. er et ord
nu ganske ubrugeligt, dødt, betegnes det
i ordbogen med f \ dødt sprog, se ndf. u.

bet. 3. n død og magtesløs, (jur.) fuld-

stændig ugyldig. Alle Gieldsbreve, som ere
ældre end tyve Aar, skulle være døde og
magtisløse.Di.5

—

14—4. Dommen og Be-
handlingen blev tilsidesat, som ugiort, død
og v[i2igtQs\øs.Stampe.II.333. at erklære
dette nye lovstridige Valg for dødt og
magtesløst. Bagges. JsK. 345. Grundtv. BrS.
100. at faae alle verbale eller skriftlige

Injurier . . erklærede døde og magtesløse.

Ing.EF.III.46. HCAnd.III.225. overf.: mit
Ord i Literaturen er dødt og magtesløst.
Grundtv. XIdv.III.607. 2.3) især om person:
som betragtes som ikke mere eksiste-
rende; som ikke tæller med mere; som
har ophørt at deltage i noget. „W. er fal-

den igjennem?" — „Ja, De kan være ro-
lig: han er død." — „Død!" — „Valgdød,
naturligviis! politisk tilintetgjort." Oversfe.

10 11.99. (jeg) bryder mig ikke om at vide,
hvor han er, eller hvordan han lever, han
er for mig en død M.a.nå.ZakNiels.Folki
Flæng.(1918).115. han var siden den tid

en død mand i dansk politik
\

i udtr. le-
vende død, (nu 1. br.) som har slaaet sig

helt fra verden (jf. u. bet. 1.3 og 2.6 shitn.).

VSO. D&H.I.580. ogs. om person, hvis for-
stand er formørket.

||
(jur.) i udtr. borger-

lig død, se M. borgerlig 2.
||

(bibl.) som er

20 løst fra et forhold, (ligesom en enke er løst

fra mandens lov) ere og I . . døde fra (Chr.
VI: dødgiorte fra; 1907: gjorte døde for^
IjOven.Bom.7.4. \\ i spil: som efter bestemte

regler er gaaet ud af spillet. Goldschm.
VIII.165 (ovf. u. dø 2.5^. Den (billardspiller),

der i Partiet faaer 4 Nuller eller Nuller
og Streger til 4 Nullers Værdi, er død
o : træder ud af det i Gang værende Parti.

Billardb.63. ogs. om bold olgn.: Naar et

io Gærde er taget (i kriket), eller Bolden er
kommet til Ro i Stokkerens Haand, er den
død, og Spillet hviler da, indtil Kasteren
. . atter skal til at kaiSte.Gymn.II.46. smst.

109.
II

(telef.) om hul i multipelfelt, der ikke

er optaget af nogen abonnent. HHolst.Elektr.
11.188. 2.4) som af naturen mangler liv.

da hånd er dødelig, saa giør hånd en død
gud (1871 : noget Dødtj, med sine ugude-
lige hændeT.Visd.l5.17(Chr.VI). Den døde

40 Bogstav i et SkTiit.Balle.Bib.1.68. Afguds-
dyrkere, som tilbede døde Stokke og Stene.
VSO. *Guldet er dødt. Oehl.NG.135. *Kor-
sets døde Tråd. Boye.AD. II. 61. Monrad.
BV.22. Hedningernes Guder ere døde Af-
gud.eT.Katek.§10. jf. (spøg.): Han var en
lærd Mand og dyngede Bogruller i Hun-
dredevis op . . omkring sig. Hvert Øjeblik
blev en af dem borte . . da de døde Ting
bl. a. ytrer deres naturlige Ondskab i en

50 Tilbøjelighed til at forstikke sig.Blaum.
GræskeMasker.(1907).l. den døde natur,
se u. Natur. 2.5) som er fuldkommen rolig og
ubevægelig; stillestaaende; ogs.: ens-
formig; indholdsløs; tom. Alting er saa
dødt her i Huset.FSO. Hvad han ellers

vilde kalde dødt og kedeligt, var ham her
en velgjørende 'Ro.Ing.LB.II.30. *Hvis Du
var Mand, da steg Du stolt paa Bølgen,

|

Forlod en dorsk, en død Eensformighed.
60 IICAnd.X.S91. dødt og øde bliver dog

Livet tilsidst uden qvindelig, opmuntrende
OmgSing.Gylb.(1849).VII.26. der har været
Tider, hvor jeg dreves ud af dette Hjem.
I al dets Skjønhed var der lige som noget
'Døåt.Schand.VV.331. Meddelelserne af Ny-
hederne fra Hoffet (er) ikke saa dødt for-
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melle som hos L£tolpeJ).III.61. det dø-
deste Hayh]ik.RistJ'TJ252. Da (tordenvejret)

endelig vax overstaaet, gik Vejret til den
modsatte Yderlighed: Luften var fuld-

kommen åøå.Pol}^hl908.4.spA. han og
Konen var bleven saa uendelig kede af

at være paa Gaarden. Der var saa dødt.
Grravl.E.92. om vand. der er ufriskt af at

vcere stUlestaaende : Aborren . . findes endog
i smaa Damme og Gadekær, naar Vandet
kun ikke er aldeles dødt og stillestaaende.

Fedder9.FF.56. oppe i Engene er Bunden
blød, sid, sølet, Vandet dødt og vammelt.
Bogan.1.39. jf.: ingen Del af Engen maa
nøjes med brugt („dødt") 'Wzndi.LandbO.
IV.730. (hilledl.:) (oppositionen) bringer Be-
vægelse i de døde Vande.ScAan<i.FF.574

(jf. Dødvande^. Me Mosetaagers Hær,
(

Som Tvivlens dorske, døde Vande brygge.
Becke.GND.o7. y om (malede) figurer, der
mangler det rette Mv" og udtryk; stiv. (det

er) ikke (kunstens) Mening at give døde
Kostumefigurer, men at lade dem tale til

os, som Menneske taler til Menneske./
Lange.BM.1.24. Hele Rækken af Hoveder
fra Lasarus og Kristus selv til de rent
døde Statister bag Gitteret er ligegyldige
og jævnt ^eåé\igG.KMads.HM.4o. H uvirk-
som; passiv; slap; træg. (de fik den skib-

brudne) med Besvær firet ned i Baaden.
Stormen var stillet noget af . . ellers vilde
det næppe være lykkedes dem at faa en
saa død Byrde bragt ud over Siden.
Drachm.STL.219. (den berusede) laa som
en „død" Vægt i Bunden af sit eget daar-
lige Fartøj .saJ*F.55. her maa Trægheden
overvindes. Der maa ikke længer vedblive
at gøre sig gældende hos Menighedens
Medlemmer en saadan død Modstand mod
FoTSUxdring. MPont.SK.69. J, i udtr. som
hænge dødt, om sejl, der ikke er udspilet

af viiiden. Sejlene slenge hid og did, ere
slatte, døde.vAph.(1772).I.499. •Døde Sei-
lene hang;

|
Ubevægelig laae (fregatten).

Winth.IV.131. Bergs.BR.197. Sal?VI.649.
2^) som er uden (aands)livlighed ell. aan-
delig sans; sløv; dorsk; ligegyldig, jeg
veed . . at du haver Navn som levende,
enddog du er døå.Aab.3.1. *Onde vi vare,
og døde som Steene.^ror8.i08. en død
Skribent (sidder og) gaber hele Timer, i

det Haab, at een eller anden Tanke skal
flyve ham i Munden.Bagges.DV.X.417. den-
ne Deeltagelse . . tabde sig i den dødeste,
koldeste Ligegjldighed.Grrundtv.NM.x. de
nyeste historiske Lære -Bøger er langt
mørkere, sværere og dødere end den
Allerførste, som C. sl^ev. 8a.Udv.VI.9. en
død Taushed syntes at bemægtige sig
hans TnhøTeTe.Gylb.(1849).II.107. Hun lo
underlig dødt og fio\let.Schand.BS.238.
en Karl paa henved de tredive, noget tung
og død, men trofast og støt i sit Arbejde.
FBon.Hjemstavns-Billeder.(1892).32. (hun)
krøb i Seng, slukket, død. Og . . hun laa
og stirrede op i Loftet uden at se, og

uden at føle noget eller tænke en Tanke.
AndNxJ)MJV.189. jf.: *Sidde godt og
ligge blødt,

I

Falde let i Staver,
|
Gaa i

Søvne, snakke dødt
| Og faa tykke Ma-

ver,
I
Det er vor Ulykke jm.Ch-^mdtvJ'S.

VIIJ73. i forb. død i det, (jf. u. det 1j;
dagl.) sløv; dvask. FeUb. Ingen By, kun
nøgen Kyst . . Man skulde nok blive noget
død i det af at ligge her længe. (Trai;7.J.

10 59.
II

ogs. om hvad der udføres uden livlighed

:

tolv Timers død Marsch gennem tungt
FøTe.EnudRa8m.G.345.

fl (jf. bet. 2ji>) som
vidner om mangel paa aandslivlighed; ud-
tryksløs; sløv. Han har et Par døde Øine.
VSO. Etlar.GHJ.192. Naar han fik Tun-
gen paa Gled kom der Liv i hans døde
Axisigt.Rist.LM.W. || om (befolkningen i)

en egn: som ikke er aandelig ell. politisk vakt.
der er et stort (præstekald) ledigt i en død

20 Egn, og mine Foresatte ønske mig derhen.
EBrand.Rrud.48. I lange Tider havde Lol-
land Ord for at høre til de „døde Egne".
Ingen aandelige Interesser trivedes der.
Hjemmet. 1905.354. Omkring Aaret 1870
hørte Fyen i politisk Henseende endnu
tU, hvad man i det senere Venstresprog
kaldte „de døde Pletter".iJFewric/w.MF.i.
320. jf. bet. 2.7: denne lille døde By (o: en
provinsby), hvor han udenfor sit eget Hjem

30 befandt sig som i et fremmed Land, hvis
Sprog han akkurat foTstod.Pont.BH.91.

||

i forb. m. præp. for ^f imod. VSO.): som
er uden sans eU. følelse for noget; som
ikke (mere) bryder sig om noget. Saaledes
anseer ogsaa I Eder selv som døde for
Synden (1907: fra Synden).Rom.6.11. »Han
syntes nu at ønske Gravens Hvile,

| For
Jordens Sysler død.Zetlitz.NH.34. *Død er
jeg for det Liv, som er i Moden.Sa^^e».

40 V.62. Min ulykkelige Kærlighed indslut-
tede Mig tU Mig selv, og gjorde Mig
død for Selskab. &rMndfr.Z7rfv. I. i09. hans
totale Leven i den gamle tydske Tid,
medens han er fuldkommen død for sin
egenæOBrmdstMD.14. MO. e. alm. H (bibl.)

ligegyldig for det saliggørende liv; forhær-
det i synd. I vare døde i (1907: ved)
Overtrædelser og SyndeT.Ephes.2.1. ogs.:

som har vendt sig bort fra aet jordbundne
50 liv. Thi I ere døde, og Eders Liv er skiult
med Christo i Gnd.Col.3.3. \\ levende
død, (nu 1. br.) som er uden aandeligt liv (jf.
u. bet. 1.3 og 2s). den Vellystige er levende
CC%r.FJ: levendes; død. i r»nj.5.6. MO. 2.7)

om steder: som ikke er præget af leven-
de væseners tilstedeværelse. 'Vaarsolen
smiler,

| Foraarsregnen falder, | og til nyt
Liv den døde Jord tremkaldeT.Blich.(1920).
III.4. den graa Vinter, da Landet laa dødt

60 om det frosne YaadJørgSJO. I Gaar blev
hele Havnen lagt død (ved strejke).Pol.'^U

1919.5.sp.5. jf.: Ogsaa. deri ligner Østersø
og Vesterhav hinanden, at det er „dødt
Vand", Skibe er ikke at ø\ne.KvBl.^ld.913.
2.sp.4. ogs.: helt uden menneske-, dyre- ell.

planteliv; øde; gold. En død Ørk. Ét dødt

IV. Rentrykt V» IWl 2
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Land. 7/80. det døde hav, se Hav. om skib:

forladt af besætningen, uden Styrer drev nu
det røgsorte Skib, dødt og viljeløst, en Leg
for Vinden og Strandens Vover-JPJoclJ.
64. (han blev) tiltalt af en menneskelig
Røst fra Skibet, som de alle havde troet

„dødt". Drachm.STL. 243. MylErich.NS. 2.

han er klar over, at han maa være stødt

paa et dødt Skib — et forladt Vrag, der
drev oxcL.Norman-E.ans.SB. 177. jf. død-
brændt i, -bund, -land, -ler j| om tidsrum:

hvori der ikke sker noget; spec. : hvori der in-

tet arbejde ell. ingen handel er. For Grund-
loven har det været et dødt Aar. Af alle

de 95 Paragrafer har ikke en eneste ud-
foldet noget virkeligt nyt og overraskende
lndholå.Éørup.II.126. Midsommer er den
døde Saison (for jægeren).Bogan.II.91. or-

dentligt Arbejde var der ikke at faa. Vin-
teren var en død Tid for MaleTne.AndNx.
DM.IV.183. Forsommeren sled sig hen,
den døde Tid (o: for haandværkeme) ryk-
kede irem.sa.PEJI.59. Af københavnske
Syersker maa i den døde Tid hver sjette

. . arbejde over 12 Timer i Døgnet. Gr£aw^.
S.35. 2.8) som er uden kraft, ligesom
Legemet er dødt uden Aand, saaledes er

og Troen død uden Gierninger. Jac.^.^6.

(jf. Brors.191). *Ilden var saa død, at mand
ei kunde steege. Cit.l700.(NkS4''.822.5).
Vel ligger man her i Beskydt for Søen,
thi den Søe, der kan staae ind, er kun en
død RvLiihig.IslKyst.35. *Blegt som et Liig
var Livets Ord, | Dødt det os laae paa
TxLnge.Grundtv.SS.II.396. det brænder saa
dødt i kakkelovnen

i || om lyd: klangløs;
dump. Jeg kunde tydeligt skjelne Svær-
denes hvinende Hug fra Plejlernes og de
andre plumpe Vaabens døde Slag.Blich.1.

485. en skærende, død Latter træi^e sig

over hendes LælaeT.JPJac.I.153. Kartof-
lernes Fald lyder dødere og åøåere-Aakj.
VB.193.

II
om farve: mat. StephaniusNomen-

clatorLatino-Danicus.(1738).186. VSO. MO.
S&B. jf. : tilsidst havde han Samling paa
det alt sammen. Gangen og Solskinnet og
den blaa Himmel. Men det stod dødere
enå iøT.Stuck.L59. 2.9) som ikke er frugt-
bringende; værdiløs. Uden (kærlighed
til det almene) ere alle Øvelser i Religi-
onen døde GieTmngeT.JSneed.1.392. Biehl.

Dq.II.389. En død Lærdom. MO. Det er

jo vor (o: højskolemændenes) lykkelige Lod
. . at kunne dvæle ved de Emner, der til-

taler os mest . . og lade det Stof ligge,

der forekommer os „åøåt'^.EBegtr.DF.1.3.
død kapital, død skat, se ndf. u. bet. 3. 2.10)

som ikke har sine sædvanlige egenska-
ber, (fugtighed) gør Gibsen „død" og uskik-
ket til Støhmng.Haandgern.455. død fri-

kadelle, se Frikadelle, død havre, se ndf.
u. bet. 3. ^ om fartøj: som ikke lystrer ro-

ret godt. ldrætsB.1.362. SaUYI.649. skibet
ligger dødt paa roret

j jf. død-bagt, -blæst,

-brændt 2, -malet, -riste || som er ude af
virksomhed, døde Gløder, slukte, ikke ud-

brændte gløder. MO. Fyrene er døde.ScAeWer.
MarO. De døde Øjne. (operatitel.1918). jf:
*Giver den gamle, blinde Mand lidt . .

|

Alt Gravens Taage sig tungt har lagt
| om-

kringhans døde, udslii;te I^ik^Le.OehLDigte,

(1803). 274. ^ kompasset er dødt, o: mag-
netnaalen vil p. gr. af for stor inklination

ikke rigtig vise mod den magnetiske pol.

Wolfh.MarO.408. jo større (inklinationen)

10 er, desto „dødere" vil Kompasset •være.SaL
X.811. død msis'kine, se ndf. u. bet. 3. 2.u)
som ikke er virkelig; uægte; ogs.: som i

virkeligheden ikke eksisterer ell. finder
sted. død havre, nælde, dødt løb,
slag, se ndf. u. bet. 3. ji/. Død-fragt, -hoved 2,

3) i faste forb. m. subst. død bande,
(jf. bet. 2.5; billard.) bande (111), hvis polstring

ikke er af gummi; træg bande. Billardb.21,

død bomuld, (jf.bet. 2.io; fagl.) bomuld
20 af umodne frøkapsler, som er uimodtagelig

for forsk, farver. YareL^.102. død glet-
scher, (jf. bet 2.5; geol.) den forreste ende

af en gletscher, som er bleven skilt fra den
øvrige gletscher og som, dækket af grus og
ler, bliver liggende som en ubevægelig ismasse.

TJss.DanmGeoU199. den døde haand, se

Haand. dødt h.SLa.r, (jf.bet. i.b; fagl.) haar
aflig.Sal.VIII.277. det døde hav, se Hav.
død havre, (jy.). 1. (jf. bet. 2.ioj havre uden

30 kerne. Feilb. 2. (jf. bet. 2.uj 2( Avena strigosa

Schreb. JTusch.288. død kalk, A/. bet. 2.io;

nu l.br.) dødbrændt kalk. Green.tJU.318. død
kapital, (jf. bet. 2.9; især f) kapital, der ikke

finder anvendelse og intet udbytte giver. Oecon
T.III.27. saa at det Pund, Gud har ned-
lagt i den tilkommende Mand, ikke gildes,
ikke bliver liggende som en død Kapital,
men voxer med Renters B.exiie.Tode.V.142.

HandelsO.(1807).29. SaUVI.643. død ko

-

40 lumnetitel, se Kolumnetitel, død kon-
to, se Konto, død kraft, se Kraft, dødt
kød. 1. (jf. bet. 1.5; dagl.) kornet væv, der
udvikler sig i rigelig mængde i saar, og som
er uden følelse; vildt kød (jf.Dødl^ødl). at

Du maaskee dræbte Ønsket, og blev, aan-
deligen, som dødt Kjød uden Smerte.
Kierk. VIII.200. SNordentoft. VoreSygdom-
me.(1904).21. 2. (nu kun bibl.) koldbrand (jf.
Dødkød 2). deres Ord vU æde om sig, som

éo dødt Kiød (1907: Kræft). 2Tim.2.17. dødt
løb, (jf. bet. 2.10; sport.) løb, hvori to ell. flere

samtidigt passerer maallinien, saa det ikke kan
afgøi'es, hvem der kommer først. Vædløb.l7.
IdrætsB. II. 818. BerlTid.^VsWlS.M. 4. sp.3.

jf: Krigen vU ende med . . dødt Løb.J VJens.
A.II.253. dødmaskine, (jf. bet. 2.io ;jæmb.)
lokomotiv, der kører i et tog uden selv at ar-

bejde. SaVVI.643. død nælde, (jf bet. 2.io;

nu kun dial.) 2f døvnælde, Lamium album L.

60 J Tusch.120. det døde ord, se Ord. dødt
punkt, (jf.bet.2.5) Ød.s.s.Bødpunkt. overf:

hvad der er vanskeligt at komme over; mid-
lertidig stilstand, itdviklingens . . Sving-
kraft sender En . . hen over de døde Punk-
ter i Ens 'Nsitur.JPJac.II.lOl. (nogle for-

nøjelige kupletter) faar Stykket til at glide
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uden nævneværdige døde Punkter.ZJA."/?
1921.4^p.3. jf.:voTe Forældre gav os in-

gen (idealer). Vi ere Børn af et dødt Punkt.
BangÆS.'SSl. død skat, (jf.bet.2.9; iscer

m) værdifuld ting, der ikke udnyttes. Viden-
skabelighed (maa ikke) være en død, ufrugt-

bar ^'k2it.Molh.F.322. ECAnd.VI.49. (vi

maa) have erfaret, at Troesbekjendelsen
ikke er en død SkatMonrad.5F.i07. Pol.

^yiil907.8.8p.6. dødt slag, (jf. bet. 2.u;
virkning af en damphammer paa et ar-

bejdsstykke, som frembringes ved at lade den
hvUe derpaa m. damptryk over. Wagn.Tekn.
145. dødt sprog, (jf.bet.22) sprog, som
ikke mere tales (af en nation). HøysgA.nh.9.
(et) dødt Sprog, som . . nu kun findes i

Bøger, saasom Latin, Gxæs'k..vAph.(1772).
II. 12. Molb. ForelcESn. over den da. Poesi. 1.

(1832)J29. døde orientalske sprog. Dania.
VIJ244. Latin er et dødt spTOg.Selmar.*201.

jf. (spøg.): (troldesproget er) et dødt Sprog,
som kun forstaaes og tales af de Lærde
under 3oTåen.Blich.(1846). VI.93. d ø d sæ -

son, se ovf. u. bet. 2.7. død tid, se ovf. ti.

bet. 2.7. dødt træ (døde træer). 1. (forsi.;

nu næppe br.) i flt. : træer, som dør bort, naar
stammen er afhugget. Fleischer.S.57. 2. (fagl.)
ved, der er saa tørt, at det ikke udvider ell.

sammentrækker sig efter de skiftende tempe-
raturforhold. OrdbS. 3. i skibsbygning: den
del af stavnene og kølen (paa et træskib), der
er inden for spundingen. Funch.MarOJl.32.
e. br. ogs. (nu 1. br.): hjørneforbindelserne
ml. kølen og for- og agterstavn; opklodsning.
VSO. OrdbS. død uld, (jf. bet. 1.6; fagl.)
dels om uld af selvdøde faar. dels om uld,

der faas ved afhaaring af skindene i garve-
rierne (jf. Garveruld, Skinduld/ VareU.815.
død vinkel, ^ vinkel ml. terrainoverfladen
og brystværnet, som ikke kan bestryges af
det derpaa anbragte skyts. Sal.-III.118. død
vægt. 1. J, d.s.s. Dødvægt. ScheUerMarO.
Damperen, der var paa 3900 Tons død
Vægt, er assureret . . i EnglandJ'oZ.'Vu
1907.8.sp.5. 2. (rid.) vægt, som en hest under
væddeløb maa bære ud over rytterens vægt;
ogs. spec. om vægt, der anbringes paa en hest,

hvis rytter er for let. Vædløb.l8.
død-, i ssgr. ^åød-] af I. Død ell. U. død;

i nogle tilfælde er der vaklen ml. død- og
døds- (se fx. død- mat, -mørk, -tavs, -træt,
-tang), især hvor sidste led begynder m.
s-, se fx. død-skudt, -skyld, -slaaer, -sot,
•syg, -stille osv.; tmdertiden er der forskel i

bet. ml. død- og døds-, jf. Dødsejler og Døds-
sejler, Dødslag og Dødsslag, Dødsø og Døds-
sø, Dødtid og Dødstid || i flere tilfælde nær-
mer forstavelsen sig til at have blot forstær-
kende bet., se død-fremmed, -mat, -sikker,
-tung ofl. -bagt, part. adj. [II.2.io] (bag.) om
bagværk: som er tungt. fx. fordi dejen ikke
har været tilstrækkelig hævet. Amberg. Lar-
sen. OrdbS. -beruset, adj. [11.2j] (1. br.)
d. s. s. -drukken. SMich.S.207.
Ded-bider. en. [idø8|bi'9ar. -ibid'ar]

CDøvbider ['døn-] BøghJ)D.1861.112. Meyer.

FeUb.). flt. -c. {opr. døvbider, af døv, daar-
ligt skærende, sløv (jf. no. dau(v)bit(ar), sløvt

redskab ell. menneske), omdannet i tilknytning
til n. død 2.8/ jf. død nælde i bet. døvnælde
(se n. død 3); m. h. t. bet.-udviklingen jf.
Tværdriver) 1) (nu kun dial.) sletskæ-

rende (og klodset) redskab, (han forstod)
at læse over Sværd, saa de blev Dødbi-
dere. Grundtv.SaxoJIJ.32. sa.Snorre. 1.317.

10 '„Knud! Har du seet saa godt et Sværd."
„Det har jeg."

|
. . „Det der? Den gamle

I
Dødbider? Viis den freml''Eecke.KM.

89. jf.Bøgh.DDJ861.112. FeilbJ.233. sml.
(spøg.): Kul (hvormed Stærkodder vilde)

skiærpe Ingels Dødbider af en Samvittig-
hed. GrMHdfr./Soa-o.77.5^. 2) ^ sletsejknde
skib; dødsejler. Harboe.MarO.476. Scheller.

MarO. 3) aandeligt ubevægelig person ; sløvt

og ligegyldigt menneske; tværdriver; „tørve-

20 triUer". Eahb.Tilsk. 1800.707. Harald var
hvad man kalder en Dødbider (origJlI.
23: Kiød-Hoved^, og gik fra Bams-Been
som i en I)øs.Grundtv.Saxo.^482. Det er
tragisk, naar en Begeistret taler til en Slægt
af Dødbidere og ikke bliver forstaaet.^ierfc.

VI.391. „Derfor tør jeg maaske spørge,
hvordan det skal gaa til." „Aa, gaa til!

. . saadan spørge Dødbiderne, men de er
af Hels Slægt.'' GoldschmJ11.295. vi leve

30 i en historisk Gjærings- og Omvæltnings-
feriode . . hvis I ikke vide . . det, da ere
Dødbidere og Hospitalslemmer tilhobe.

Eostr.G.43. AndXx.DBJ97. (du skal) mel-
de dig til Gymnastik, at du ikke skal gaa
og bfive et Kødhoved og en Dødbider.
GravlMerredet.(1919.)77.

|]
(dial.)person, der

er træg og langsom i sine bevægelser ; ogs.

om (klodset) dyr. MDL. 4) (m. tilknytning
til II. død 1.1^ \ om bidsk hund i de dødes

40 rige (Cerberus): "Vel Helvedes-Hunden,
|

Den Død-Bider stærk,
i
Opfoer fra Afgrun-

den,
I
At spilde Guds YæTk.Grundtv.SS.1.

82. -bideri, et. [-biaairi?] uden flt. (af
Dødbider 3; vist først brugt af Grundtv.; nu
l.br.) det at være en dødbider (3); en død-
biders maade at være paa; sløvhed; aandhs-
hed. i det bysantinske Dødbideris Morgen-
gry, ved 4^.Grundtv.PS.VII.455. sa.(Kir-
ketidJ860.720). det Examens-Væsen, det

50 er det bare Død- Bideri. FaZføe.D. 66. Jak
Knu. G.2 7. WiedJSilhuetter.(1891).33.
d#d-blaa, adj. [I.l ell. n.l.i] (sj.) blaa-

gusten (som et lig). *de dødblaae Finger-
ender (paa en døende).0ehl.A.142. *(ligenes)
dødblaae hegler. sa.BG.216. O -bleg,
adj. [I.l eZZ. II.1.1] 1) (sj.) bleg paa gr. af
dødens indtræden. *Han, som dødbleg var
i Gaar,

i
Morgenrød i Dag o^sta.B.eT. Grundtv.

SSJ.483. 2) bleg som en død; ligbleg (jf.
60 dødsensblegy. (han) foer med Gysen død-

bleeg tiIbage.-6?>c^J'.86. (jeg saa) de halv
tillukkede stirrende Øjne i det dødblege
Ansigt. Blich. (1846). 1. 116. Hauch.III.2 73.
hendes Kinder vare åøåblQse.HCAnd.V.
185. CKMolb. Dante. 1. 21. JPJac. 1. 153.
-bles-hed, en. (nu 1. br.) til -bleg 2. Død-



dødblæst

bleghed dækkede hans Ansigt. Winth.VIII.
25. HCAnd.IV.223. -blæst, paH. adj.

[II.2.10] om jærn : som i flydende tilstand er

blevet fuldstændig afkullet vedgennemblæsning

af luft. Wagn.tekn.382. O -bringende,
part. adj. [-|breii'9na] [1.1] 2Cor.3.7(Chr.VI

afvig.). Stormene smed Fartøi ved Fartøi

paa de dødbringende Revler. ITC^wd.FJJ.
122. hiin Tid, da en . . dødbringende Syg-
dom som en Morderengel hærgede Hoved-
staden. Mart.AF.10. Da ramte den dødbrin-

fende Kugle det kiække Bryst. JHPaulli.
ørgetale?^lzl86å.5. OBloch.D\I.93. overf:

Intet er mere dødbringende for det al-

mene Velbefindende i et Hus end en
Kone, der optræder som Offer. VortRj.1.1.

52. -bringer, en. [LI] [-ibreix'ar] ("Døds-.

Ing.EF.YIII.133). (sj.) Hans Sjæl nær-
mer sig Graven, Hans Liv Dødbringerne.
Monraa.Ps.94. (lammet) havde faaet For-
gift i sig, og (ingen) var i Tvivl om, hvem
Dødbringeren havde været.Aakj.VF.146.
-brændt, ^rørf. adj. 1) [II.2.7] (landbr.) i

udtr. dødbrændt mose, højmose, der er af-
brændt saa stærkt, at der intet mere vil vokse

derpaa. LandbO.I.641. 2) [II.2.io] (fagl.) som
har mistet sine sædvanlige egenskaber ved for
stærk brænding, dødbrændt gips, for stærkt

glødet gips, der ikke vil hærdne efter berøring

m. vand. OpfB\ 11.402. Christ. Kemi. 126.
dødbrændt kalk, kalk, der er brændt saa
stærkt, at den ikke kan læskes og anvendes
til mø^-tel. Grreen.UB.331. Christ. Kemi. 125.
Gmudtzm.Husb.l9. -bund, en. [H.T] (bioL;

1. br.) havbund, der ligger saa dybt, at den
er uden dyreliv. Fedders.II.89. -damstille,
adj. [1.1 ell. ILl.i] (især J,j fuldstændig blik-

stille. Feilh.(u. døddumstille). Scheller.MarO.
-drukken, part. adj. [IL2.i] {oldn. dau9(a)-
drukkinn; jf. eng. dead drunk, fr.ivre mort;
især dagl.) som er bevidstløs og ubevægelig af
beruselse (jf. -berusetj. drømmer jeg og lig-

ger maaskee døddrukken i Grøften.S^osfr.&.

70. en pjaltet Kone, der var bleven slæbt
døddrukken ud, og som nu begyndte at

komme til sig SQ\\.Tops.II.437. da han som
Student en Gang havde været saa uheldig
at blive døddrukken ved et ^o\å.Schand.
TJM.18. stundom dør den „Døddrukne" i

Løbet af faa MinvittQv. OBloch. D". 1.260.
\\

den fuldstændig døddrukne Tilstand.ÆPonf.
Betsmed.I.21. -drnkken-iskab, en. (sj.)

i Følge Talmud har (man) forstaaet at

skelne imellem hæderlig Rus og Døddruk-
kenskab.riisfc.19i6.II.547.

dede, v. ['dø-Qa] -ede. vbs. -else. (glda.

dødæ, oldn. dey9a, ty. toten, got. daut>jan;

uf IL død)

1) (uden for forb. gud døde mig nu kun
GJ, især poet; jf. dog Esp.60) berøve (en)

livet; dræbe; ihjelslaa. hver den, som
rører ved Bjerget, skal visseligen dødes.
2Mos.19.12. Herren er den, som døder og
gjør levende.i-Sam.5.6. *Vi øve Tyranni
mod Beesterne, dem døde,

|
End og uskyl-

dig Faar, som klæde os og tøåe.Solb.Sat.

d«de 24

I.A4r. *(Jesus) vilde møde,
|
Sig for dig

at lade d.øåe.Brors.4. JSneed.II.134. *At
jeg skulde døde min bedste Ven (0: eyi

hest),
I

det har (gud) ikke næn't.Rich.I.l 96.
*Alt, hvad der var og der er . .

|
Skifter,

ældes og døåes.JPJac.1.355. Drachm.DJ.
11.84. den Sygdom, der hærger og døder
hende. Stuck.i 0.125. jf.: (vi bærer) Jesu
Dødelse (Chr.VI: dødelse, 1819: Bød) om

10 i Legemet, for at ogsaa Jesu Liv maa
aabenbares i vort Legeme. 2 Cor.4.10(1907).
billedl.: *(Amalie Skram) maatte . .

|
ken-

de (menneskenes) Armod og deres Drøm-
meslotte,

I

ane dem, undfange dem og-

saa med Smærte føde dem.
|
Leve de-

res Livsdag til Ende og døde dem.Rode.
D.71.

II
part. dødende brugt som adj. (jf.

u. I. dræbe 2.2^. *det Slag,
|
Som døden-

de nu strax dit Hoved rammer. Plfi^Wm.
20 (Rahb.LB.I.164). Sandskornene har hindret

Slagsstifterne i at tænde de dødende Pa-
troner. Fleuron.HG.157. (jf bet. 2.1:) Flere
Dage . . havde jeg en dødende Fornem-
melse, det var mig som om jeg var søn-
derslaaet i mit inderste Yæsen.Hrz.EF.181.

II
i eden gud døde mig. Moth.D215. BC

And.II.84. saa gaar. Gud døde mig . . Ka-
ren hen og forliber sig i den lille tykke
Mursvend. Schand.F.71.

30 2) overf. 2.1) P bringe i dødlignende
tilstand; i udtr. døde sit kød, (med
magt) undertrykke ell. betvinge sine følelser,

lyster osv. (jf. u. 1. dræbe B.2). (han) bo-
rede Neglene end fastere i Træet under
Bordet, saa Splinterne smertede ham. Han
maatte døde sit Kjød, for at ikke Forar-
gelsen skulde blive vild . . i sit Udtryk.
Schand.TF.II.127. spec. (relig.) m. h. t. sanse-

lige lyster (jf. u. 2.2): Forsagelse af den . .

i) jordiske Lyst, Dødelse sdKødet.Jørg.VF.72.

II (jf. II. død 2.6; nu næppe br.) refl.: vende
sit sitid fra noget. Vil man rettelig døde sig

for Verden, hvilket bestaaer i at under-
trykke sine Begjærligheder, maa det dog
skee saaledes, at man i Virksomhed lever
for den.0rst.IX.47. 2.2) O især m. h. t. noget

abstr.: tilintetgøre; ophæve; undertryk-
ke. *Jesus er mit Liiv i Live, i Jesus dø-
det har min Bød. Bostgaard.34TydskePsal-

50 mer.(1738).53. *dit vilde Stivsind dødes
skal. CGandrup.Periander. (1874). 85. I et

Par Aar arbejdede han paa at døde Tviv-
lene.Brandes.IIL452. den rige Billedpragt
dækkes Lag paa Lag med dødende Kalk.
JPJac.L250. Drachm.ni.85. *Gods og
Guld kan Verden fælde,

|
intet døder Tan-

kens Yæ\delStuck.II.174. Kirken, som
skulde give Folket Trøst i Trængsel, stil-

ler sig (i Sønderjylland) saa koldt, at den
60 døder i Steden for at genføde Danskernes

Iiierteliv.HBegtr.DF.IV.456. || især m. h. t.

lyster og tilbøjeligheder. Brors.ll. en
viis Mands Fuldkommenhed skal bestaae
i . . VUliens og Forstandens Bødeise.Eilsch.
Anv.23. (de kristne) ville døde og druk-
ne alle jordiske Tubøieligheder.OeAi.Øen.
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(1824).II.15. *Lad os dræbe da og døde,
|

Hvad os fængsle vil til ioTå.Grnndtv.SS.
IIIJ.43. Den strenge Askese . . forlanger
hine Instinkter dødede. Høfd.E.231. jf.:
en Valgret, der har dødet Dyret i sig og
omsat alle mandlige Instinkter i Udvalgs-
travlhed og saglig FoThanåiing.nørup.III.
56. at knække og døde den gamle Adam,
der .. fandtes i ethvert Bani.VortHj.l2.6.

hellig Lne.sa.L.1.232. || nu hun m. overgang
til bet. 4.2 i udtr. som: 'Med dødelig Taus-
hed . .

I

Han satte (faklerne) ned for Prind-
sessen. Bagges.UngdJI.99. *Den dødeUgste
Tomhed fulgte eheT.PalM.IV.347. *Denne
dødelige Stilhed, siig os, hvad betyder den?
smst.V11.222. en dødelig Bleghed. Goldschm.
1.297.

2) som hører til døden (l.i); som er

2.3) (sport.) gøre (en hold) død (2.3). (han) lo fremkaldt ved døden ell. tyder paa (nærfore-
søgte stedse at komme tættere og tæt
tere op til Nettet for at „døde" Bolden
i næste Flngtnmg.Sportsbladet.1917.27. 2.4)

(jf. IL død 2.«; 1. br.) gøre mattere ell.

svagere. Er den Teint, man (o: en skue-
spiller) har, for varm, maa den dødes ved
at blande hvidt i den.VortHj.IVl.96.
Dede-, i ssgr. [idø-Sal til 1. Død ell. II.

død; i talespr. nu næsten fortrængt af Døds-.

staaende) død olgn. en dødlig . . Sang. Gram.
Nucleus.398. Der ere ingen dødelige Fag-
ter hos ham.ySO. 'Kisten med hans dø-
delige Rester. Aarestr.318. mc kun i udtr.

dødelig afgang, se Afgang 2.2. || som
adl'.: klokkerne gåer så døde]ig.Moth.D21o.

3) som er underkastet dødens magt; som
skal dø. 3.1) (nu næppe tiden for dial.) som
snart skal ell. kan dø; døende. Den Syge

bog, en. (ænud. d. s. i bet. ^bønnebog til 20 seer just ikke saa dødelig ud.T^SO. OrdbS.
sjælemesser") 1) (arkæol.) iscer i hest. f.

navn paa et gi. ægyptisk skrift, der medgaves
de døde til vejledning i den anden verden.
SaUVI.630. 2) (hist.) bog, der indeholder
fortegnelse over dødsfald (nekrologium). Dette
Haandskrift . . indeholder et Kalendarium
med BødehogJ*ahidan.DanmarksLitt.iMid-
delald.(1896).19. Meyer.640. jf.: Se den
Række Dødsfald, som Landsbydegnens

(bomh.). et par dødelige (o: styrtefærdige)

)ie\m\sseT.Feilb.
i| f overf.: *saae du ei vor

Lampe, |
Hvor mat, hvor bleeg, hvor dø-

delig (o: hendøende) den brændteÆtt-.F.S?.
3.2) som engang skal dø. det er ret . .

at et dødeligt Menneske ikke hovmodigen
holder sig lige med Gnd.2Makk.9.12. hun
havde været i Tvivl om, enten det var
et dødeligt eller overnaturligt Y?e%en.BiehL

Dagbog anfører; det er en hel Dødebog. 30 Cerv.LFJ.247. Mennesket bestaaer af en
HBrix.B.21. -dag, en. iglda. døthæ da^_,
æda. døt)rædagh (DGL.r.53), oldn. dauSa-
dagr; nu især dial.) d. s. s. Dødsdag 1; næ-
sten kun i forb. til min (din osv.) dødedag.
Jeg skal ikke forlade dig til min Døde-Dag.
HolbJSkJII.6. PAHeib.SkJI.31. 'Jeg er
ei nogen Stud . . 1

Min Fader gik paa to,

min Moder ligesaa,
| Og til min Dødedag

..| Skal jeg deri dem ogsaa slægte paa. ^ ^ ^^ , ^.
Bagges.1.107. (der er ingen) som ikke 40 dødelige", andre dødelige. Apostle og

udødelig Sjel og et dødeligt hegeme.Katek.
§60. II

brugt som subst. i st. f. Menneske.
1. Q) i al alm. den største timelige Vel-
fierning, som en Dødelig kunde haabe af
en AlgodeÆtc.VIII.llS. 'ingen Dødelig er

frie for Kummer. Bagges.UngdJ.177. Frem-
tidens Dække hæver ingen Dødeligs Haand.
Mynst.BetrJ.97. Heib.Poet.IIM2. 2. (især

ell. spot.) i forb. som almindelige

husker det Nummer til sin Dødedag.
GjelJt.89. S&B. Feilb. -dans, en. (ænyd.
d. s., ty. totentanz; jf. fr. danse macabre)
dans m. døden (1.2.2); overf., om dans, der
kan koste livet: man betænker sig Udt, in-
den man springer i Dødedandsen, var det
aldrig med saa rig og deiUg en Jomfru.
Ing.EM.III.54.

\\ spec. : allegorisk fremstilling
i billeder af døden (1.2.2), der i dans fører

Helgener (var paa middelalderlige altertav-

ler) anbragte i en Etage, der var ad-
skillig nærmere den himmelske end den,
hvori de almindelige Dødelige færdedes.
Schand.TF.II.338. *som andre Dødelige
skal han (o : digteren) passe,

| at Grunden
aldrig under Foden slipper. sa.Si>.XF//.
(jeg) kunde efterhaanden tale med ham
(d: g. Brandes) nogenlunde som med en

de forsk, mennesker til graven (jf. Dødninge- 50 anden B0dehg.J0rg.Liv.II.l8. en Hekse-
dans 1, Dødsdans i;. VSO.'MO. SaUVI.
631. ogs. om bog, der fremstiller dette emne:
PHans.1.298. Dødedansen. SMich.(bogtitel.
1900). -demt, part. adj. se dødsdømt.
dødelig, adj. ['dø-aali] (i bet. 1 ogs.

(nu næppe br.j dødlig. Oehl.Helge.(1814).
175. Staffeldt.8). gradbøjn. kun i bet. 4; adv.
-t ell. d. s. ell. (t) -en (HolhJHJ.416. VSO.).
(ænyd. d. s., glda. dødheligh, døtUgh, oldn.
dau9Mgr, ty. totlich)

1) som ligner ell. minder om døden (3);
dødlignende. imedens hun laae i denne
ynkelige og dødelige Tilstand. Pamela.!.
504. en dødelig Slummer betog mig.Oehl.
AG.18o.jf. : *(lampen) Brænder for den Dø-
des trætte Been

1 1 en dødligblaa, men

dans saa vild, at det kunde sprænge Trom-
mehinderne paa almindelige DødehgeA^nd
Nx.MS.37.

4) som volder ell. kan volde døden;
dødbringende; dræbende. 4.1) i egl. bet.

han haver beredt dødelige Vaaben imod
dem; sine Pile gjør han brændendeJ^s. 7.

14. *AkI kjødeUg Lyst,
|
Som Mangen

med dødelig Læbe har kyst. Kingo.254. de
60 hykler for de Syge, og giver dem sød,

men dødelig Drik. Overs.afHolbLevned.200.
dette er en Hovedaarsag hvorfor Forraad-
nelsesfeberen saa ofte bliver dødelig.Tode.
ST.II.42. Hugormens Bid er dødeligt i

Italien. Hauch-MfU.167. dødelige og øde-
læggende Smitsoter. Allen. 1. 39. selv om
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Kufflen er . . absolut dødelig, hænder det,

at det saarede Dyr gaaer et Stykke-^o^-an.

11.20. jf. (1. hr.): Thors og Midgårdsor-
mens sidste dødelige strid (o: kamp paa
liv og død). AOlr.(Aarb.l902.261). (bilkdl.:)

Ew.II.159. dette var.. det meest dødelige
Slag, han kunde give sine Modstandere.
Engelst.Phil.258. || i faste forb. dødeligt
saar, livsfarligt saar. Gram.Nucleus.743.
Oehl.L.1.52. Dødeligt Saar er ikke det
samme som dræbende . . Saar. Hiint kan
foraarsage den Død, som virkelig tilbrin-

ges ved dette. BadenJurO. S&B. jf. : Saa-
rene i Hovedet (var ikke) af nogen absolut
dødelig Beskaffenhed. 5er^s.BS.^39. dø-
delig sygdom, livsfarlig sygdom. Solb.
Staat.88. Æreboe.250. denne ufortiente Be-
handling styrtede ham i en dødelig Syg-
dom. Bagges.L.1.336. Kierk.XI.131. døde-
lig synd, (nu næppe br.) dødssynd; i vi-

dere bet. (jf. bet. å.2) : meget stor synd. (han)
holdt det for en dødelig Synd, at pudre
sin Feryk. Holb.HAmb.II.7. VSO. || som
adv.: dødelig saaret, livsfarligt saaret.

VSO. Brehm.DL.II.éOl. dødelig syg,
(nu 1. hr.) dødssyg. HolbJH.I.416. PMøll.1.
336. 4.2) m. mer ell. mindre afsvækket bet:

som virker næsten dræbende; som ytrer sig

heftigt ell. er til stede i meget høj grad; over-
maade stærk; voldsom; heftig, (han)
tilveiebragte sig begges dødelige Hsiå.Ew.
VI.213. *kold i hans Aarer krøb dødelig
Skræk. Bagges.Ungd.II.97. *0g nager Kum-
mer paa mit Hjerte,

|
Er stum og dødelig

min Smerte. Bødt.5. Jeg var i den døde-
ligste Forlegenhed. CBernh.NF.III.71. *dø-
deligt Alvor. Kaalund.353. en dødelig Ked-
sommelighed. Brandes.V.105. der er et dø-
deligt fjendskab mellem dem i

|| dø de-
lig fjende (dannet efter dødeligt fjendskab

;

nu 1. br.) fjende paa liv og død; dødsfjende.

VSO. jeg er dødelig Fiende af..Rygges-
løsheå. Éahb.StJoh.55. \\ som adv.: i aller-
højeste grad (jf. Død-, dødsens-j. Dron-
ningen maatte have lagt an paa at fornærme
hende åødelig.Schand.IF.1.38. Det frøs dø-
deligt om Nætterne. Alt Vand stod bund-
frossent i Klippekløfterne. JFJens.^r. 60.

at fornærme alle de andre Damer paa det
åøåeligste. CMøll.PF.296. især foran adj.:

Jeg er bleven dødelig forliebt.IfoZfc.itfasc.

II.4. Ew.VIII.115. *jeg, dødelig bedrøvet,

I
Stirred stum i Muldet ned. Grundtv.PS. VI.

52. Hrz.D.1.151. han var dødelig træt og
trængte til Ro.Sv Grundtv.FÆ.I.Ul. Bogen
var dødeligt kedsommelig. Brandes.VIi.99.
han var dødelig søvnig. JVJens.SS.54. dø-
ligt utilfreds. AKohl.MP.I.152.
Dedelig-hed, en. Cf Dødlighed. Brors.

250). (glda.d.s. (Mariagerleg.21.211); afåø-
delig 3.2) 1) (nul.br.) det at være dødens
magt underkastet (mods. Udødelighed^.
Sort.ClR.20. Pesten . . drev Cyprianum til

at skrive sin Tractat om Dødelighed. Holb.
Kh.l53. Naar Dødelighedens uundgaaelige
Lod træffer os. JKierulf.(Bahb.LB.II.68).

Et Menneske bør hver Dag erindre sin
Dødelighed. FSO. *Slægter komme. Slæg-
ter svinde,

|
Det er Dødeligheds Lov.

Grundtv.PS.VI.248. S&B. jf. II. død 2.2:

Epikur troede Sielens Dødelighed. VSO.
2) (fagl.) det samlede tal af dødsfald inden
for et vist antal individer og et vist tidsrum;
mortalitet. Dødeligheden begynder at

aftage. MO. At beregne Dødeligheden i

10 de forskjellige Samfundsklasser er en af
Statistikens vanskeligste Opgaver, i^^a^io-

naløkonTidsskr.1.366. Dødeligheden har
været mindre, hvor det lykkedes at fjærne
svulsten. EBrUnniche. HjærnesvulstemesBe-
handling. (1903). 52. jf. Børnedødelighed.
(overf.) om planter: der har vist sig en saa
stor Dødelighed blandt EUene, at de i den
nyeste Tid ere forsvundne fra mange Skov-
egne. CVaupell.S.39. || hertil: Dødeligheds-

20 kvotient, -statistik, -tabel, -tavle ofl. 3) (nu
næppe br.) m. konkr. bet.: hvad der er dø-
deligt. *Hos dig din Dødelighed (o: dit

dødelige legeme) kun døer,
| Du selv est

u-beskaaren. Brors.250.
Dade-liste, en. d. s. s. Dødsliste. VSO.

jeg erindrer i nogle Dødelister at have seet
anført den curiøse Sygdom: „Urolige Tan-
ker". Gylb.X.249. Goldschm.VI.46. LovL.II.
165. -mand, en. se Dødmand. -messe,

30 en. (nu 1. br.) d. s. s. Dødsmesse. MusikL.II.
237.
Diøderik, en. se Dødike.
Dede-sang^, en. (nu næppe br.) d. s. s.

Dødssang. *(stormens hvinen lød)
|
Som en

rædsom Dødesang,
|
Et Jammerhyl fra

GTayen..Winth.HF.13. *syng du Dødesan-
gen over Liget. PalM.T.167.
I>ed-fedme, en. [II.2.5] (dagl, 1. br.)

tung, usund fedme, den tiltagende Død-
40 fedine, som de mange Aars Driverliv hav-

de frem elsket.SMuus.Astasminde.(l905).23.
-:^ie]ide, en. se Dødsfjende, -fragt, en.
[II.2.10] (efter eng. dead-freight) ^ fragt,

som betales for ikke indladet gods. Tern
MarO. Hage.^421. Dagbl.l926.nr.275.10.
sp.3. -fremmed, adj. (talespr., 1. br.) fuld-
stændig fremmed, de Stuer, som Hedvig
kaldte sine ^ne, syntes hende saa død-
fremmede. GEehrend. HedvigHolclcsVandre-

50 aar.(1903).149. -frossen, part. adj. [II.l]

(1. br.) ihjelfrossen. Winth.D.275. Bergs.PS.
11.26. -funden, part. adj. [II.I.1] (emb.)
som er funden død. ÉegU/il781. (politidirek-

tøren bestemmer) hvorledes en dødfunden
Person bør hegrsives. Forordn.^Vil845.§4.
LovNr.90^yil916.§1018. \ -føde, v. [II.l.i]

føde et dødt foster (jf. -fødsel, -født^; overf.:

at dødføde et videnskabeligt Arbeide. If
UammS.I.x. -f(»dning:, en. [II.I.1] (sj.)

60 dødfødt fosler; overf. (jf. dødfødt 2): (bogen)
er en J)øåiøåm3xg.Kehler.(Pol.^ld.921.10.sp.

5). -fødsel, en. [II.I.1] (især emb.) fødsel

af dødt foster. Da forholdsvis mange af de
Dødfødte ere Drenge, blive Drengeføds-
lerne forholdsvis mere eUer mindre tal-

rige, eftersom man medregner Dødfødsler
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eller ikke.Westergaard.S.172. Tegn, der til-

lade med Sikkerhed at erkende en Død-
fødsel KPont Betsmed. 1. 180. -fodt, part.

adj. [II.1.1] 1) t egl. bet.: som fødes uden liv;

som er død før sin fødsel. •Permlle er for-

løst, har faaet en dødfødVhge.Holb.Skiemt.
D6v. Ærehoe.23S. (Blicher) er kommen,
saa at sige, dødfødt til Verden. Blich.I.xr.

„han var død, inden han blev født." —
„Men hvordan er det muligt?" — „Det
maa De spørge Vorherre om, for dødfødt
var han sgu." Hostr.S.28sc. vi var tretten

(børn) — uden at regne de dødfødte.
Drachm.X.405. Ved „dødfødt" forstaas et-

hvert Barn, der efter den 28de Svanger-
skabsuge kommer til Verden som dødt. An-
visn.m.H.t.Udstedelsen afDødsattester. (1896).
5. billedl. (jf. bet. 2): Pallas Athene sprang
i sin Tid lyslevende ud af Zeus's Pande.
Woodrow WUson nedkom paa lignende
Maade med en lUle Dødfødt, kaldet Fol-
kenes Forbund. Brandes.TD.97.

||
(nu næppe

Ir.) som ved sin fødsel ingen livstegn giver

fra sig. kort Underretning for dem, som
ei ere Læger, om Behandlingsmaaden
ved at bringe dødfødte Børn til Live.
BiblXæg.1809.175. 2) overf.: som fra første

færd er uden livskraft; som ikke bliver til

noget ell. paa forhaand er bestemt til ikke

at blive til noget. Bagges.DV.''VIII.46. »Da
avler Stolthed kun en dødfødt Glæde.
Grundtv.PS.IV.236. alle hans Tanker kom-
me dødfødte til Verden. PMøU.I.331. Dage
gik og Uger gik med daadløs Grublen og
dødfødte Flaner..7P.7ac.J.92. Demonstran-
terne forsøgte . . at raabe et Hurra for
Verdensrevolutionen . . men det var død-
født. Kbh.'yil921.7.sp.l. -srans, en. [IL2.io]

bevægelse af værktøj eU. maskindel. hvor-
ved der ikke udføres noget arbejde (mods.
Arbejdsgang; jf. Tilbagegang^. Haandv.
203.256. Wagn.Tekn.181. y ogs.: skadelig

sløren i en maskines eU. et instruments be-

vægelige dele. Hag.II.310. -graver, en.
[n.1.3] {glda. dødæ grawæræ, jf. ty. toten-
gråber; foræld^ person, som begraver de
døde; graver. Byens øvrige lave Funk-
tionærer som Vægtere, Bysvende, Bødler
og I>ødgra.\eTe.HMatthiess.DKJ3. -gafre,
V. [-igo'ra] {ænyd. d. s.; af U. død; i bet.

2:2 som overs, af lat. mortificere) 1) f til

n. død 1: dræbe; ihjelslaa. Thi og Christus
lidde eengang for synder . . hånd som
blev vel død-giort (Chr.VI: dødet; 1819:
leed Døden) efter kiødet, men levende-
giort efter a.anden.lPet.3J8(1728). 2) overf.
li) t til n. død 2.3: gøre fri for noget. I,

mine brødre! (er) dødgiorte (1819: døde)
fra loven formedelst Christi legeme. Bom.
7.4 (Chr.VI). 2.2) f (jur.) til II. død 2.2

slutn.: gøre død og magtesløs: mortificere (jf.
døde 2.2, dødkende). mortificere eUer død-
giøre . . sandfærdige Vidnesbyrd. Spedator.
176. 2.3) (1. br.) til U. død 2.5: gøre ube-
vægelig, dødgjorte staae de store Bjerg-
bølger, men alle grønne, med Kratskov

og GTæs.HCAnd.XII.223. 2a) (nu næppe
hr.) til II. død 2.10: berøve noget dets sæd-
vanlige egenskaber (jf. dødbrændt). Drives
Brændingen for stærk, dødgiøres Gipsen.
Brunnich.M.17. -hed, en. (nu 1. br.) I)

[II.2.1 og 5] mangel paa bevægelighed; træg-
hed; tunghed. Dødhed . . i Lemmerne.FSO.
MO. 2) [II.2.6] sløvhed; ligegyldighed. VSO.
den Sygelighed og Dødhed i Troen paa

10 Herrens Opstandelse, som er . . beklagelig.
Grundtv.ChristelPræd.II.362. den slette Be-
lysning, den stærke Tobaksqvahn og den
øvrige Forsamlings Bødhed. Mynst.Levn€t.
110. jf.: lidt efter lidt betvinges (ungdom-
mens begejstring) af Samfundets Dø dheds-
kraft. GoldschmJV.317. 3) [II.2.5 og i] stil-

hed; tomhed; øde. *Hvilken Tomhed, hvil-

ken Dødhed | I de brede Marmorsale!
Aarestr.ED.124. Gylb.KV.225. -hoTed, et.

20 (ænyd. d. s. i bet. 1) 1) [II.2.6] (nu 1. br.)

dorsk og træg per»m. MO. 2) [II.2.u] 2.1)

tnetalmasse. som sidder oven paa en støbt gen-
stand, naar den tages af formen, og som se-

nere fjernes; især: (ved støbning af kanoner
olgn.) om kort, tyk støbetap, hvori metoMet
holder sig længe smeltet, og som derfor kan
afgive flydende metal til imfyldning cif mu-
lige svindhulrum i selve støbestykket. Funch.
MarO.II.31. Hannover.Tekn.il. ScheUer.

30 MarO. 2.2) (tøm. ; nu næppe br.) paa en
sammenlasket bjælke: ende af den ene halve
bjælke, som springer ud over sidefladen af
den anden der. hvor de er sammenlaskede.
Funch.MarO.II.32. 3) C7/.Dodenkop; kern.,

7iu næppe br.) bundfald, rest i en retort efter
destillation. vAph.ChymJ.296. spec: d. s. s,

Dodenkop. VareL.(1807)JJS04.
Dedike, en. (dial. ogs. Døderik, Døjk,

Døge, Dek, se MDL.78 (Doik). 91. FeUbJ.
« 191 (dojk). -250). flt. -r. (ænyd. d. s.; som sv.

dial. dodika, ao(vi)ka, no. døvik laant fra
mnt. dovicke, holl. deuvik ; besl. m. I. Dum-
ling, Dybel osv.; nu kun dial.) trætap eU.

-prop, som sættes i taphullet paa en tønde,

et kar olgn. Moth.D217. VSO. Svinet blev
altid „skoldet" . . i Bryggekarret, i hvis
Taphul der var en „Døge". FrGrundtvXK.
176.

Deding, en. se Dødning samt u. Død-
50 ning(e)-ansigt, -ben, -hoved, -rad.

d«d-k.ed, adj. (talespr. ; 1. br.) i høi grad
ked (af noget); led og ked. (de var) allerede
dødkede af hinanden, da de giftede sig.

Mantzius.MF.28. -kede, v. [n.l.i] (talespr.;

1. br.) kede til døde; kede i højeste grad. alle-

sammen dødkeder (de) sig. Christmas.(Dan-
mark.1908.42). -kedelig, adj. (talespr.) i

højeste grad kedsommelig, som lærer var
han dødkedelig

j -kende, v. vbs. -else.

60 [n.2.2] {nydann.; overs, af lat. mortificere,

jf. døde 2.2, dødgøre 2.2 ; sj., vist kun brugt

afsprogrensere) kende død og magtesløs. D&H.
Pantebrevet (skal ikke forelægges) i Til-

fælde af Tvangssalg, Dødkendelse. ÆJMø?-
ler.Tinglysning.(1897).135. -klæde, et-

[II.1.3] (nu næppe br.) ligklæde. Holb.DNB.
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448. -kuller, en. [II.2.1 og e] (fagl) hjer-

nesygdom hos hesten, der ytrer sig gennem
formindsket sanse- og bevægeevne. Kierk.I.

262. MøllH.III.637. SjæUBond.87. -kul-
ret, adj. (fagl.) som er angrebet af død-
kuller. LandmB.lI.378. Angribes den død-
kulrede Hest periodisk af Raseri-Tilfælde
. . da bruges særlig Betegnelsen Flyve-
)sx^eT.MøllH.III.638. -ked, et. (ogs. Dødt-
kød. Moth.Conv.D99. Sal.V.700. Kværnd.).
[II.2.1] (ænyd. d. s.) 1) (nu 1. br. i rigsspr.;

„meest i daglig Tale." 7S0.) d. s. s. dødt
kød 1 (se u. II. død 3;. En Salve for Vild
Kiød eUer Død Kiøå. HesteL.(1703).C8k
VSO. Panum.530. i sammenligninger: Elskov
er som Dødkjød, der immer gror ud igjen.

Rist.S.139. Rugen, hvor (hun) viste ham
de mange blege, vemodige Solfald som
Dødkød i Agren.ThitJens.G.142. || overf.:

Det er forbavsende, hvor sådan et halv-
vejs kadaver af et samfund kan blie le-

vende, når der prikkes i dets dødkød, for
dødkød er jo aldrig mere dødt, end at

det ikke vil skæres vsek. Hjortø.F.24. 2)

t d. s. s. dødt kød 2 (se u. II. død 3;. YSO.
(„meest i daglig Tale"), -land, et. [II.2.7]

(nu næppe br.) ufrugtbar, gold jord. VSO.
-ler, et. [II.2.7] (1. br.) ler(jord), hvori intet

kan gro. et stort Stykke (af marken) syn-
tes at være ufrugtbart T>øå\eT. Budde.Tre
Smaafortællinger.(1881).162.

dedlis, se dødelig.

W ded-lignende, part. adj. [I.l ell.

II.I.1] som ligner ell. minder om døden (ell.

en død), en fuldstændig dødlignende Til-

stand. Schand.IF.298. England var vaagnet
af sin dødlignende Søvn. Brandes.IX.524.
-malet, part. adj. [II.2.io] (fagl.) om stof:

malet saa fint, at det ikke mere egner sig

til det, som det skulde benyttes til efter en
passende maling. VareL.^186. SaUVI.643.
-mand, en. (ogs. Dødemandj. [II.l.i] 1)

(dial. og poet.) død mand; dødning (l.i). *det
friske Blod

|
(Ran) drak af Dødmands

Hierte. Oehl.HK.89. smst.38. MO. Feilb.
\\

spec. (jy.): lig, der er skyllet op paa stran-

den; strandvasker. Feilb. (han havde) af-

skaaret Læderkatten . . der hang ved Døde-
mændenes Livrem. MylErich.NS.35. 2) (nu
næppe br.) genfærd; dødning (1.2). Maanen
skinner, og Dødmand rider. MO. („Frag-
ment af et Folkesagn."), jf. : *Maanen ski-

ne!
I
Dømand grine 1

|
Verde du ikke ræd?

Oehl.IV.78 (sml. smst.258). O -mat, adj.

[I.l] (nu 1. br. døds-: VThist.TVJI.184). som
er mat til døden; dødtræt. Bagges.DV.IX.
450. MO. (hun) havde haft ondt ved at

rejse sig, saa dødmat var hun. Pont iP.
VI.63. O -merk, adj. [I.l] (ogs. dødsmørk.
RSchmidt.SS.17). (1. br.) mørk som graven;
bælgmørk, den midt om Dagen dødmørke
Taarngang. Bagges.DV.IX.82. overf.: (han)
saa' gravsort ud, lidt efter lo han, saa var
han igen dødsmørk. Leop.EB.69. O -mer-
ke, et. [I.l] (ogs. Dødsmørkej. (1. br.) dø-

dens ell. gravens mørke (jf. Dødsskygge), jeg

gaaer . .
|
TU Dunkelheds og Dødmørkets

Land. Monrad.Ps.29. ogs. : bælgmørke. MO.
II overf: Middelalderes Dødmørke. Pa^^^es.

L.II.326. denne Gravstilhed, dette Døds-
mørke, der har lagt sig mellem hende og
mig, piner mig og ægger mig. Nans.M.74.
Dadning, en. [idø('9neii] (nu kun dial.:

Døding. Moth.D216. Thaar.ÉS.271. Esp.eO.
Thorsen.57). fit. -er ell. (nu 1. br.) -e (Basth.

10 Tale.(1782).58. Aarestr.74. Saaby.''), (ænyd.
død(n)ing, sv. dial. doing, no. dauding,
færøisk deySningur; afl. af II. død) \) dødt
menneske. I.l) (nu kun dial.) afsjælet
legeme; lig (jf. Dødmand 1^. De Døde
leve ikke op igjen. Dødningerne opstaae
ikke.Es.26.14. HolbJ]p.IV.214. den lille

Dødning jeg i Gaar begrov. Tychon.(GkS.
799.111). *Denne Dødning (o: Nureddins
lig)

I
Er ingen værdig Gienstand for dit

7oBmi.Oehl.A.300. Grundtv.PS. VI. 201. EC
And.D.136. Feilb. om strandvasker (jf. Død-
mand 1 slutn.): Goldschm.VIII.297. i sam-
menligninger (m. overgang til bet. 1.2J: At
see ud som en Dødning.FSO. PMøll.ES.
III.137. *Som Dødninge saae hans Bøn-
der ud

I
Som Beenrade deres Heste. Aare-

str.74. bleg som en åøånmg. Levin, jf.:
*Hun sad der, en Dødning,

|
Stum, blaa-

læbet og bleg. Bagges.DV.VII.393. 1.2) (nu
30 især CJ; „høres sielden i Talespr." Levin)

afdød person, som if. folketroen antages at

færdes oven jorde; genfærd; spøgelse (jf.
Dødmand 2). Moth.D216. jeg tog Herren
an for en 'Dødmng. Holb.DR.IV.5. *Rider
end Kong Olaf,

|
Den heUige Dødning,

paa sin hvide Hest. Oehl.AV. 82. *hvide
Dødninger af Gulvet stige | Og slæber
efter sig de lange Klæder. Eauch.SGr.166.
sa.SD.II.305. jeg gik ind paa Spjellerup

40 Kro en mørk Aften . . og talte med en
grov Stemme som en Dødnings til Smeden.
Schand.F.263. overf: *Vintren, den Død-
ning, er jaget paa FoTt.Winth.ED.121. 2)

t menneske, som skal til at dø; døende.
*Dit Bud (o : en præsts forkyndelse) . .

|
tidt

stadfæstet lød fra Dødnings Læhe.FGnildb.
IL305.
Dødning- ell. (nu alm.) Dødninge-,

i ssgr. i reglen til Dødning l.i; af disse

50 ssgr. forbigaas i det flg. saadanne, der an-
vetides som højtid, ell. poet. sideformer til

ssgr. m. Lig-, fx.: *Hans blege Legem
hviler

|
. . strakt paa Dødningbaaren.

Oehl.EA.318. *Under Korset . . Stod med
giennemboret Hjerte,

|
Jesu Moder død-

ningblegl Grundtv. SS.1.452. *jeg Eder
(o: blomsterne) . . ned vil lægge

|
I Død-

ningkisten..
|
Paa Ligets hvide Klæde.

Eeib.D.16. *Alt Lyden af det skurrer
60 i mit Øre

|
Som Ugleskrig, som Død-

ningklokkens VLivixen.Eio.V.103. *Hyl-
let i det lange Dødningklæde . .

|

Slumrer Hanna. Oe^i.XJX85. *ei han (o:

den danske mand) pletter Danmarks gamle
Glands,

|
Før binder selv han sig en Død-

ningkrands. Eauch.SD.I.133. *Vint'rens
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Dødninglagen Jorden dsdkker. FGhildb.

SSJI.488. Lad mig (viske haanden) af,

den har en Dødningelugt. J5a^^es.i.7.

165. 'Hør Klokkeklang, og Dødning-
sang,

I
Og Ravne hist i Flugten IsaJV7)iI>.

353. O -astigj adj. hans Ansigts paa-
faldende Bleghed . . havde noget sælsomt
dødningeagtigt (HegermL.DFori.29o: åøåe-
\\^).BegermL.DFort.^(1862).268. || i mere
uavtdet anv.: som ved at minde om døden
fremkalder uhygge, et blaaligt, dødning-
agtigt Glimt. Goldschm.BlSJII. 72(jf. -skær).

O -alTorlie, adj. {vist kun hos Schand.;
jf. gravalvorlig) de dødningalvorlige to

Kineserdrenge, der trak min Hustru om i

en lille Noga. Schand.O.II.279. sa.TFJl.
368. -ansifft, et. (f Deding-. Moth.D216).
(nu næppe br.) ansigtet pau et lig. 'hun
laae udi sin Seng,

1 1 Liigklæder lange . .
|

Det blege Dødningansigt endnu saae dei-

ligt Må. Oehl.RL.16. H ogs.: ligblegt ansigt.

MothJ)216. -ben, et. (f Høding-. MothJ)
216). {ænyd. dødingben) 1) (nu især høj-

tid.) knogle af dødt menneske. *et Dødning-
Been, som stødt var smaa og knuset.
Holbæaars.175. *(Hel sidder) Med et Død-
ningebeen i Haand, paa Stol af Knokler
bygt. OeM.BG.210. Grundtv.SS.y.l70. nu
især i fit.: 'mangen kalket Grav, I Som
Dødningbeen kun glemmer. smstJ.33. Ing.
EF.L 135. Matth.23.27 (SkatRørd.). 2) \
ben (3) af en død mand. (Thor) kom i

Vaande, ved at faae Jettens Dødning-Been
om sin Hals. Grundtv.BrSJ61. -biUe, en.
(zool.) stor sort bille, der lever i mørke kæl-
dere olgn., og som i folketroen menes at varsle

død; Blavs mortisaga. Frem.DN.737. BøvP.
1.711. -ole, en. (foræld.) liglagen. 'Sky-
en har Sne; | End ei noget Pust fra mil-
dere Zoner

|
Vil løfte dens Dødningeble.

Recke.SD.203. -blomst, en. ^ ildelugten-

de plante af familien Asclepiadaceæ ; aadsel-
blomstjStapebaL. HaveselskJ908.22. -dans,
en. (nu 1. br.) 1) dans m. døden ell. dødninger;
om allegorisk fremstilling i billeder af døden
(1.2), der i dans fører de forsk, mennesker
til graven (jf Dødedans) :VSO. Hauch.VII.
418. han saa den kalkhvide Væg rundt
(o: i en kirke), hvor Dødningedansen svang
sine grelle Figurer i Farver som af levret
Blod eller irret Grønt. SMich.Æb.90. jf:
Lad os svinge os omkring som i en Død-
ninge-Dands. GylbM.55. billedl: *fra den
bitre Dødningdans (o: døden)

|
Ej frier

Byrd ogVælde. GrundtvJ'SJV.36. *han (o:

soldaten) dristig træder
| i Slagets Død-

inngdajxds.Ploug.1.247. 2) [I.2] (sj.) dans
af genfærd. *Nu dandsede ved Maanens
Glands

|
Hint Følgeskab . .

|
I Kreds en

skummel Dødningdands. Bagges.NblD.359.
FGuUb.LlOO. -haand, en. 1) [laeK.1.2]
haand af lig ell. genfærd. 1.1) G) (nu 1. br.)

i egl. bet. Den Rædselstime, han . . ople-
vede, greb som en Dødningehaand ind i

hans fnske Liv, saa det visnede fra denne
^ixmd. Gylb.NovelJI.18. \Ji) (zool.) overf:

koraldyr (af korskoraUeme), der i udseende
minder om Juianden af et lig; Alcyonium
digitatum. Lutken.Dyr.610. Frem.DN.95. 2)

12] t et døende menneskes haand. (han) rakte
lende sin bævende J)ødsmighzand.Ing.EF.
11.266. -haTe, en.(poet.)oegravels€splads;
spec: kirkegaard (jf. de dødes have m. II.

dødijsj. *Ved hvert Skridt iDødninghaven
|

Blomster spire for vor Fod. (jrrundtv.SS.IIL

10 239. WilstJ).II.113. *Der er Sang i Dødning-
haven,

I
Brudt er Seglet, tom er Graven. J^r

Hamm.(SalmHus.229.1). *Dødningehaven,
hvorKorsene staai.Drachm.UD.184. bUkdl.:.

*Dog vil jeg ei begrave
| Mit sidste Haab

i Tvivlens Uødninghave. Heib.Poet.IV.159.
-hjem, et. (poet.; sj.) de dødes rige. *0
Vidunder-Tro!

|
Du slaar over Dybet din

tyngende Bro . .
i

Fra Dødninge-Hjem til

e levendes Land. Grundtv.SS.IV.322. -ho-
20 ved, et. (f Døéing-.Moth.D216). (ænyd.

dødinghoved) i) hoved af en død. OehlJBK.
57. Feilb. jj isæi-: hovedet af et skelet; kranium.
•Hans Legem blev en Rad af Been,

| Hvor-
paa et Dødninghoved green. Bagges.NblD.
358. Hist staar Hamlet paa Kirkegaarden
med Dødningehovedet i Haand. Oehl(1851).
XXVJ87. (vaabnet forestillede) et Dødninge-
hoved over to korslagte Dodningeben i

sort Felt. 7n<7.£F.y.i57. Kierk.III.213. bil-

30 ledl. : (koleraen kunde) stikke sit grinende
Dødningehoved frem midt i en lykkelig
Kreds. AndNx.MSJ.45. 2) overf. 2.1) (zool.)

aftensvcermer, der paa forbrystets rygside har
en gul tegning, der minder om el kranium;
Acherontta atropos L. vAph. Nath. II. 50.
Hauch.1.63. Frem.DN.681. 2.2) (zool.) navn
paa en amerikansk abeslægt (Chrysothrix),
der paa hovedet har en tegning, der giver
det lighed med et dødningehoved (1). vAph.

40Nath.I.16. Raff.(1784).569. Levin. BøvP.
III.22. tU -hTld, adj. ligbleg. 'Hans Blik
var mat, hans Kinder dødninghvide. Hauch.
SD.II.132. I det døsige, usikre Lys saa'

han saa bleg og fremmed ud. Panden saa
dødningehvid. JPJac.1.86. -kaal, en. (nu
1. br.) d. s. s. Ligkaal. ThieleJIIJ65. CarlSørJS.
11.71. -kneb, et. [I.2] (nu næppe br.)pleteU.

mærke paa legemet, if. folketroen stammende
fra, at et genfærd har knebet vedkommende

50 under søvnen(jf.-kiiæjo).VSO. ThieleJII.166.

jf FeilbJV.121. f -knæp, et d. s. »Een
som af Loppe-Bid var lidt paa Laaret rørt

|

For Dødning Knæp det tog. HolbJ*aars.78.
-læbe, en. [jf. 2] (poet.; sj.) 'Hver Gang
du hører Herrens Ord

|
Fra vore Dødning-

Læber (o: af svage, dødelige menneskers
mund). Grundtv£SdII.316. -pande, en.

(nu 1. br.) hovedskal af en død; kranium (jf.
-skal). Et Stykke af Muren var styrtet

60 ned. Dødningpander og Knogler lukkede
Kabnmgen.HCAndJ.281. (sj.) om kraniet

af et dyr: "En Horsebeenrad ud fra Busk
I

Sin Dødningpande \nded.'Winth.NDigtn.74.
-rad, en. ff Døding-. Moth.D216). (nu næp-
pe hi:) benrad (2); skelet. VSO. Oehl.VII.88.

MO. -ret, en. (relig., sj.) dom over en af-

IV. Reatrykt »/s 1921 3
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død. til at holde en Dødninge-Ret over
den Afdøde harjeg aldrig kunnet beqvem-
me mig. Mynst.Leiligheds-Taler.l.(1854).vii.

Mart.AF.6. -ridt, et. 1) [l.i; jf. 2] (poet.)

ridt, der fører i døden; dødsridt. *Saa hug
han (o: Knud Lavard) Sporen dybt i Hest

|

Og red, alt som han kunde bedst,
|
Sit

Dødningrid til Skoven (o : ved Haraldsted).

Grundtv PS.1.135. 2) [I.2] (sj.) om mareridt.

Kierk.X.60.-»ejlerjen.[1.2\(8j.)d.s.s.Døds-
seilerl07--skib;. Thiele.II.173.

\\
\skib, som

har en død om bord. Lemb.D.115. GI -skal,
en. (sj.) d. s. s. -pande. Gjel.Br.l07. Jørg.

BB.156. GJ -skib, et. (1. br.) d. s. s. -sejler 1.

Haueh.SD. 1.154. ECAnd.II.16. Bagger.IL
457. -skær, et, (poet.) blegt, uhyggeligt
skeer. *En Skare sværmed . .

|
I Maanens ble-

ge Dødningeskiær, Oehl.XXI.211. Hauch.S
D.L205. PalM.TreD.283. -»tolden, (sj.) stol,

hvorpaa en dødsdømt forbryder anbringes for
at henrettes. *De Landsknægte bandt ham

|

Paa Dødningestol
|
Og Rettersværdet su-

sed I
Igjennem Luften h\sLn^.Winth.IV.112.

-ur, et. (zool.) borebille, hvis arbejde i gam-
melt træ lyder som et urs dikken og if. folke-

troen varsler dødsfald; Anobium pertinax.

*Et hæsligt Dødninguhr forkyndte Masques
Fare (o : død). Ew.11.75. Bahb.Synt.90. *Død-
ninguhret flittigt

1 1 Væggen monne slaae.

Hauch.IL37. Thiek.III.166. „Tik-tik" . .

„Tak-tak" . . Saadan blev det ved en Stund.
„Det er Dødningeurene", sagde Faarekyl-
lingen. CEw.Æ.VL30. BøvP.I.711.

i|
vistnok

brugt om faarekyllingen: •Træormen pik-
ker lystelig sin Takt | I Fyrrebrædtet —
Dødninguhret synger. Boye.(Rahb.LB.II.
648). *Dødninguhret piber

|
Straadødens

Varselsang. OehLL.1.129. sa.Digte.(1803).
32. jf. : *Som et Dødninguhrs og som en
Faarekyllings Røst

|
Piber det (o: de dødes

sprog). sa.ND.201.
Ded-nælde, en. [II.2.u] se Døvnælde.

-plade, en. (efter eng. dead plate)
vandret jærnplade inden for mundingen af
ovnen til en dampkedel. TeknMarO. Schel-

ler.MarO. -punkt, et. [n.2.5l punkt,
hvor stemplet og stempelstangen i en damp-
maskine standser for at gaa over til den
modsatte bevægelse (jf. det døde punkt u.

IL død 2.3;. OpfB.mL570. Maskinen stop-

per paa Dødpunktet. Sc^Wer.MarO. Sal?
V.487.

II
overf: da han havde nedsvælget

den skummende, perlende Drik, følte han,
at hele Organismen atter havde passeret
et Dødpunkt, Smørelsen virkede. Meka-
nismen arbejdede atter. Christmas.UT.43.
-riste, v. [II.2.10] vbs. -ning. (bjergv.) rist-

ning af malm, hvorved udvindingen af stof-

fer drives til det yderste. Sal.VIli.llO. Efter
afvexlende Ristninger og Udsmeltninger
. . fremstilles ved den sidste Ristning,

„Dødristning", Nikkelilte.Wagn.Tekn.ll.
JD«rds-, i ssgr. ['dø8s-; ogs. (dagl.) 'døs-]

i reglen af I. Død l.i; om forholdet ml. Død-
0^ Døds- se Død-, -aar, et. især (efter

ejendoms-pron. ell. gen.): aar, hvori en per-

sons død er indtruffet (ell. vil indtræffe).
vAph.(1764). MO. (en vin) fra 1821 — Na-
poleons 'DøåsvLSiT\Wied.BSt.69. (Saksos)
Fødsels- som Dødsaar er ganske ukendte.
CSPet.Litt.L73.

dod-saaret, pa^i. adj. [LI] (1. br.) saa-
ret til døden; dødelig saaret (jf. -skudt 1
samt Dødssaarj. Hun sank i hans Favn
dødsaaret og hleg.Hrz.(MO.). S&B.

10 Deds-aarsag, en. ((3,isæremb.)EPont.
L.113. (duellen) skulde forblive en Hemme-
lighed, og en anden Dødsaarsag angives.
Gylb.(1849).IX.87. Oversigt over Døds-
aarsagerne i Kongeriget Danmarks Bybe-
folkning 1890-99. JCarlsen. (bogtitel. 1905).
-angst, en, (ogs. -angest). angst for at dø;
ogs.: meget stærk, „dødelig" angst (jf. død-
sens angst u. Angst 2). Rose.Ovid.II.76.
Æreboe.41. der (Jesus) var i Døds Angest

å) (Chr.VI: stridde hart med døden^, bad han
hefiigeTe.Luc.22.44. Dødsangstens kolde
Sved udsprang af hans Pande. Ing.EM.II.
158. et heelt Livs søvnløseste Anstren-
gelse i Døds-Angest for at behage (gud).
Kierk.XIV.318. Pludselig udstødte hun et

Skrig — voldsomt, vildt som et Dyrs i

Dødsangest. Schand.IF.211. -anmeldel-
se, en. offentlig meddelelse om en persons
død (jf. -avertissement^; spec. (emb.) om

30 lovbefalet meddelelse derom til skifteretten,

(vi) eftersaa alle Dødsanmeldelser i Avi-
sen. Blich.nL15. Pont.LP.VIIL260. SaU
VI.643.

{I
overf: (de nationalliberale) har

skrevet deres egen Dødsanmeldelse, hvor-
for kan vi da ikke blive dem kvit. Hørup.
1.152. -anmeldelses-protokol, en.

(emb.) LovL.V.193. -annonce, en. be-

kendtgørelse i en avis om en persons død (jf.
-anmeldelse, -avertissement/ -attest, en.

40 (emb.) skriftlig erklæring om en persons død,

afgivet af en læge ell. af ligsynsmænd. Baud.
GK.277. en Dødsattest (tjener som) Bevis
for, at Betingelserne for Begravelse eller

Ligbrænding ere bragte til Veje. KPont.
Betsmed.II.235. -avertissenient, et.

(1. br.) d. s. s. -annonce. TroelsL.XIV.91 (se

u. -budskabj. -bo, et. („i nyere Tider
indført for det halvtydske Stervbo." ilfO.;

jur.) en afdød persons efterladte bo (2.2).

50 nvor der ikke er . . noget Bo, hverken
Besiddelse eller Gjæld, bliver der heUer
intet Dødsbo. Goldschm.VII. 373. Schand.
BS.384. En Mængde Slægtninge . , har gjort

Krav i dette Døåsho. Drachm.F.IL288.
VortHj.III3.147.

\\ (jf I. Bo 2.^.) spec. om
bohave, indbo osv., som efterlades af en af-
død. Drachm.F.L95. BerlTid.^yd921.M.22.
sp.6. brugte møbler og hele dødsboer købes >

-bo-skifte, et, (jur.) KBokkenh.DK.267.
éo SaUVI.644. -bringer, en. se Dødbrin-

ger, -bud, et. (nu 1. br.) 1) bebudelse af,

varsel om døden (jf. -forbud/ *Dødsbud for

tusind Øren klang, |
Naar Roland i Hor-

net stødte. Ing.RSE.VI.225. „Ligskarerne"
gaar deres lydløse Gang og bringer Døds-
bud, ^eiifc. 5L. 355. S&B. 2) d. s. s. -bud-



37 Dadsbadskab dedsens 38

skab. næsten paa samme Tid indtraf tven-

de vietige Dødshviå.Ing.VS.niJi6. HC
And.^I.3ol. Det giør et ejendommeligt
Indtryk en klar, stUle Sommerdag at høre
Klokken ringe, det er Dødsbud. Feilb.BL.

359. S&B. 3) befaling om at dø. Holb.Hh.
11.522. *Alt, hvad lever, skal forsvin-

de.
I
Jordens Herre, Mand! til Dig

|
Lo-

vens Dødsbud strækker sig, FGmImJI.46.
O -badskab, et. imddeldse om en persons

død Ijf. -bud 2). naar Dødsbudskabet sam-
ler Erindringen af det hele, nu fuldendte
Liv. Mynst.FrBr.4. I Nutidens Dødsaver-
tissementer læses undertiden følgende Til-

føjelse: „Dødsbudskabet meddeles kun paa
denne Maade". TroelsL.XIV.91. -dae, en.

(alda. d. s. (MariagerlegJ57), æda. (dat.) a
døzdæghi; jf. Dødedag) kun efter ejendoms-
pron. etl. gen. 1) dag, hvorpaa en persons

død indtræffer ell. vil indtræffe (jf. Døde-
dag^, see nu, jeg er gammel og veed ikke
min Dødsdag. lMos.27.2. Dronningen (hav-

de) Konge-Magten fast til sin Døds-Dag-
Eolb.DHJ.514. den 17de December, det
var hans Dødsdag. Kierk.XIV.301. Pom-
pejus . . blev en Ven af Jøderne indtil

nans Dødsdag. GoldschmJ.139. 2) aarsdag
efter en persons død. Schytte.(MO.). *1 Dag
— just nu i Dag — er hendes Dødsdag.
Oelu.HSJ.54. e.alm. -dans, en. 1) f d.s.s.

Dødedans. vAph.(1764). 2) (sj.) dans, der

opføres som begravelsesceremoni. Smykker
lægges . . ved Høvdingens Fødder, og
Dødsdansen begynder. Hjemmet. 1913. 102.
sp.l. -dom, en. (jf. oldyi. daudadomr;
især jur.) dom, hvorved en person dømmes
fra livet. 5Mos.21.22. Dommerne . . kunde
mærke, at intet kunde stille hans (o: He-
rodes's) Vrede uden en Døds-Dom. B'oH>.

HeUind.IL266. EPont.Atlas.lI.112. Ing.
RSE.VII.75. Med koldt Blod . . har jeg
nedskrevet mangen Forbryders Dødsdom.
Bredahl.III.12. SMichJ.180. Ingen Døds-
dom maa fuldbyrdes, førend den af Ju-
stitsministeren har været Kongen fore-
lagt. LovNr.90^yj916. §1000. I O overf.:

Holb.Usynl.I.l. *Verdens Dommer . ,
|

Trindt af Avinds-Mænd omringet, | Døds-
Dom over Sandhed fældt! Grundtv.SS.I.
479. Jeg veed dog, det bliver i det mind-
ste ingen Dødsdom over det Venskab, De
har været ædelmodig nok til at skienke
mig. MoU).Breve.45. -dus^, en. (poet.; sj.) d.

s. s. -sved (jf. I. Dug 2). *Dødsduggen iis-

kold paa Panden udsprang. Bagges.Ungd.
11.101. -dTale, en. {jf. sv. dodsdvada;
sj.) skindød. HjælpeO. S&B. overf: de (er

<iM«;jsunkne i aandeligDøds-Dvale. Grunatv.
Kirke-Speil.(1871).78. -domt, part. adj.

(f døde-, [IverÉrinkJ.EnChristenåTancke-
Tøvle/1772)J01). som er dømt fra livet (of-
te brugt som subst.). Da de Dødsdømte var
borte, hensank aUe Tilbageblevne . . i taus
Yemoåighed. BlichJ.450. HCAnd.VIl.234
(se ndf. u. -fængsel^. *En Dødsdømt . .

|

en bortrømt Slave,
| Androkles, skal have

|

den Ære i Folkets Paasyn | at blive af
Vilddyr ædL Drach7n.UDJ.21. mig synes,
at Gud har fremstillet os Apostle som de
ringeste, ligesom dødsdømte (1819: hen-
antvordede til Bøden). lCor.4.9(1907). H
overf.: som er bestemt tU at dø ell. gaa un-
der; som det er ude med. den tUdøde dømte,
dødsyge, altsaa dobbelt dødsdømte (orig.

307: tU Døde dømte> Mand. HegermL.
10 DFort.^(1862).278. Er vor aandelige For-

døjelse ikke stærk nok til at indoptage
og bearbejde Alt, hvad der stammer fra
Aand i Evropa, saa er vi dødsdømte.
Schand.TFJI.140. dødsdømte Træer (j:
bestemte tU fældning). sa.SB.48. Larverne
borer Gange i de nye Knolde og op i

Stænglerne. AUe angrebne Knolde er
dødsdømte. FraNaturens VcerkstedJ912.223.
Ded-sejler, en. [II.2jo1 ^ sletsejlmde

ia skib (jf. Dødbider 2 og Dødssejler^. Har-
boe.MarO. MO. DaniaJIlJW.
Deds-engel, en. (poet. ell. højtid.) især i

best. f.: dødens genius; ogs.: engel, som brin-

ger døden. *l Kuglers Hviin og Sværdes
Klang

I
Dødsenglen foer forbi dit Bryst

|

Med huul og rædsom Tordenrøst. Blich.

(1920)JVJ33. »Du befriende Dødsengel.
HauchJAfr}151. (hans hjerte) brast derved
og Sjælen fulgte Dødsengelen. S"CJ.n<i.FJ.

yil52. PlougJ.249. | (sj.) overf.: (man hørte)

den hule Rumlen af Pestdragernes Vogne
. . Der kjørte disse sorte Dødsengle med
de lange Vogne fulde af hig. Blich.I.51.

dødsens, adj. og adv. ['døs(3)ns; højtid.

'dødsans] (egl. gen. best. f. af I. Død) 1) som
adj. I.l) {ænyd. d. s.; egl. possessiv anv. af
gen.if. være Dødsens Mand. vAph.(1764).
NordBrunJon.44, samt et dødens barn u.

I. Død 2a; kun som præd.) som er skyldig
40 at dø; som er sikker paa at miste livet.

01 Jeg arme Mand! jeg er Dødsens! Jeg
er hest2ialenJBPauUiJM.76. Har han be-
gaaet saa store Forbrydelser, saa er han
dødsens. FSO. paa hvilken Dag du æder
deraf, er du dødsens. Grundet'. f7dr.FJ.45.
•Hver er Dødsens, hvem det (o: lynet)

trai.Winth.Morsk.54. især (mer eU. mindre
spøg.) i trusler: hvis du blir ved at har-
eellere, est du Dødsens. Holb. HP. II. 3.

50 Hielp mig, eUer du est dødsens.saJ)idr.28c.
VSO. S&B. (nu sj.) i vdtr. som jeg vil være
dødsens, om (osv.) : S&B. | (nu kun diai.)

som er lige ved at dø; som ligger for
døden, er dødssyg. VSO. *0! vist er han
Dødsens, om ej han er død,

|
Mens (o:

siden) ikke han ganger til mig. Grundtv.
PSJIJ99. FeiXb. jf.: *hun var dødsens fra

hint Øieblik, | Da hun i Afrnagt sank i

dine Axme. Ing.TB.22. 1^) (egl. objektiv

60 ^en.) i udtr. som dødsens frygt, egl.:

rn/ff^ f^ døden, dernæst: overordentlig
stærk, dødelig (4.2) frygt. 'See! hvor m
Dødsens Frygt end og Papiret blegner.
Falst.0vid.52. nu iscer: dødsens angst, se

Angst 2 B (1. br.) m. svækket bet.: frygtelig;
sfcrccfcfeeZi^. AehdeterenDødsensTidende
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for mig. Holb.Didr.2sc. en Dødsens Synd.
Bang. T.262 (jf. Dødssynd). 2) (l.br.) som
adv.; egl.: paa en saadan maade, at det kan
medføre døden ell. minder om døden; i over-
ordentlig høj grad; dødelig(t) (4.2). (ho-

vedpersonerne i dramaet) staar ved Styk-
kets Slutning alene i Livet, dødsens alene.

Brandes.VIl.716. „VU du da svare mig
paa én Ting," sagde han dødsens alvorlig.

„Er det mig, der har ført dig ud i Syn- lo

den?" AndNx.DM.III.156. der var Død-
sens stille paa Tladsen. Wied.LO.121 (jf.

dødstiUe;. NatTidPlxl9kSl.M.9.sp.4. d«d-
8eilS(-; i ssgr. (ofte blot beroende paa vil-

Jcaarlig sammenskrivning). 1) % a/" Dødsens
som gen. af I. Død 1 : *Hyl vildt, saa Piller

og Bjælker ramle . .
|
og dit Veraab bri-

ster i Dødsenssuk. Gjel.Br.89. 2) (1. br.

m. undt. af dødsensangst^ af dødsens 2:

død-; oftest m. blot fordærkende bet.: Hans 20

Stemme rystede saadan, at den gjorde mig
dødsensangstsa.GD.i^?. Dødsensangest
klynger (dryaden) sig tU sin guddomme-
lige Brudgom (o: Apollo).VilhAnd.PMU.L
136. *dødsens-bleg. Drachm.Hl.84. Han
mente nu, at det var ligegyldigt, hvor
han gik, blot han fandt Selskab, som
ikke var dødsens-kedeligt.smsf.ii5.her
var ogsaa dødsensstille. ^iars.Pr.69.
Nans.GrF.117. jeg er dødsenstræt af 30

Løgnen og vU jo før des hellere gaa ær-
ligt til Yærks. EBrand. UnderL. 35. Den
Kone, der slider, til hun er dødsenstræt.
VortHj.Il.o2.
I>ad8-fald, et. (jf. ty. todesfall samt

ænyd. dødfald) (tilfælde af) dødens indtræden

for en persons vedkommende. Dette Aar var
ellers Navnkundig formedelst tvende store
Døds Fald. Holb.DH.I.416. Om Sorg over
Dødsfald i Vores Kongelige Hus. SøkrigsA. 40

(1752).§840. Basth.Tale.(1792).16. Dette
pludselige Dødsfald havde vakt en ual-

mindelig Opsigt. Gylb.(1849).IX.88. Simon
Levi er død . . Dødsfaldet . . stod bekjendt-
gjort i Bladene. Goldschm.VIIl.105. Meu-
mert.S0.110. H (nu næppe br.) efter gen. ell.

ejendom^-pron. i st. f. Død (L l.i). hans Døds-
fald kunde giøre Anslaget til intet. Holb.
JH.II.236. han (vilde) døe, naar han spurgte
sin kiæreste Søns Dødsfald. MoZfe.Dfl.J.^ 7^. 50

Heib.Poet.II.78. Bøgh.DD.1860.135. -fan-
ge, en. (nu 1. br.) fange, som er indespær-
ret for livstid; livsfange (jf. -fængsel^. Er
det muligt, at jeg ulyksalige Dødsfange
endnu kan nære .. Lyst til Livet? -BKc/j.

1.560. bære Jern og være smeddet til

Blokken, som en Dødsfange. Jn^.FS.JJ.56.
HCAnd.IV.215. AndNx.PE. 1.119. -fare,
en. {ænyd. d. s.; nu 1. br.) fare for at dø;

livsfare (jf. -nød^. 2Cor.l.lO. visse Folck 60

tæncker aldrig paa det tilkommende førend
de seer sig udi Døds Fa.Te.Holb.UHH.1.1.
Mall.SgH.326. Sygdomme og Dødsfarer.
Bagges.NK.135. *Dødsfaren, hvori han let-

sindig svæved,
|
Da paa et Haar hans Liv

i Svælget hang. Oehl.L.II.34. Heib.Pros.

VIII.469. Kierk.VI.252. hun fik sine San-
sers Brug igjen, som et Dyr i Dødsfare,
da hun igjen hørte Skxidt. Schand.BS.256.

-tiende, en. (f Dødfiende. KSelskSkr.IV.
87. VSO. M.O.). (ænyd. dødfiende) fjende
paa liv og død; uforsonlig fjende ell. fjende,
som man er uforsonlig overfor (jf. dødelig
fjende u. dødelig 4.2j. (han) har ved Løgn
og Bagvaskelse saaledes forførdt Roland,
at hånd er bleven min Døds Fiende. Holb.
UHH.IV.2. Jeg forraadte ikke Kongen .

.

det er miue Dødsfjender, der sige det, om
de saa ere mine egne Frænder. In^r.Æilf.

111.205. Goldschm.1.397. (vi er) Fjender .

.

Politiske — æsthetiske — morsdske — kort
sagt: Dødsfjender — i alt. Hostr.US.1.9.
Schand.0.11.321. -feragt, en. ligegyldig-

hed for døden (især under udførelsen af noget
farefuldt). Holb.Staat.Zzzlv, Denne høje
Dødsforagt er en af de Egenskaber, som
de uciviliserede Folkeslag have forud for
os. Goldschm.1.352. \\ især i udtr. gaa paa
med dødsforagt, gaa paa uden at ænse
fare for livet; uforfærdet give sig i lag m.
noget. Nu skulde jeg foretage en hel Dags
Ridt, nu da jeg var højt oppe i Fyrrerne.
Jeg gik paa med Dødsforagt. Schand.O.II.
151. [SHeegaard].Øiebliks-Fotografier.(18 74).
29. t -forbud, et. d. s. s. -bud 1. vAph.
(1759). -formodnings-deni, en. (jur.)

dom, hvorved en person, der i længere tid

har været forsvundet, erklæres død. SaUVI.
645. -fry^t, en. (ænyd. d. s.; især CP) frygt
for at dø (jf. -angst, -gru, -rædsel, -skræKJ.
Sir.40.6. vAph.(1764). 7S0. hverken Døds-
frygt« eller Armod . . skulde friste dem til

at blive deres Biskop ulydige. Molb.DH.II.
413. Hauch.SD.n.l32. »Dødsfrygt farver
hans Kinder, og Dødssved perler paa
Fanden. Holst.II.155. BrandesJ.369. -fvgl^
en. (poet; sj.) fugl, der varsler død. *Du
hørte nylig Ravnen skreg. | Du saae han
fløi fra Huset,

|
Dødsfuglen. Død er Bed-

stemoder. HCAnd.X. 308. -fængsel, et.

(nu næppe br.) livsvarigt fængsel (jf. -fange^.
Ing.EF.1.147. Pinselspæl og Dødsfængsler,
rustne Lænker i Klippemuren, Steenbrix
for de Dødsdømte.HCAnd.VlI.234. -gave,
en. (jur.) gave, som en person giver bort paa
den betingelse, at den først tilfalder mod-
tageren ved giverens død. Lassen.S0.12. Vort
Hj.III3.140. -grn, en. (især poet.) heftig

dødsfrygt. Ing^E.1.196. Drachm.DM.169.
O -gnd, en. guddom, der bringer døden
ell. raader for døden; ogs. (især poet): dø-

den betragtet som en guddom. Den vendiske
Døds-Gud. Ing.VSt.93. *den Stund,

| Der
vort Liv gjør til Dødsgudens Bytte. PalM.
(1909).III.15i. Opfattelsen af Hades og
Persephone som Dødsguder har under-
gaaet ikke ringe Modifikationer i Tidens
Løb. VABloch&JMSecher. Gr.-rom. Mytholo-
gi.(1882).223. O -gudinde, en. kvindelig

guddom, der bringer døden ell. raader for
døden; ogs. (især poet): døden betragtet som
en kvindelig guddom (jf. -mø). *Var til Ende
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Livets Lyst,
|
Dødsgudinden jeg tUhørte.

PalM.III.265. YABloch&JMSecher. Gr.-rotn.

Myihologi.(1882).215. -herold, en. (sj.)

herold, der forkynder døden; overf.: *Uglen,
Dødsherolden, paa sin Kvist

|
Høit tnder

J)ødsssing.Søtoft.RD.136. CP -hug, et. dræ-
bende hug. 'Til hvinende Dødsnug sjun-

fer graahærdede Skjald.
|
Højt runge

væTdene.Blkh.(1920)111.160. *hvem lig-

ger der?
I
Ridder Sommer med Dødi-

hussYnnde.Drachm.GG.122.Becke.HB.30.
t -liaevn, en. hævn, der bestaar i at dræbe
en person; blodhævn. vAph.(1764).
ded-sikker, adj. (ogs. dødssikker^.

(dannet efter eng. dead sure i lighed m. død-
træt olgn.; 1. br.) fuldkommen sikker. „De er
vel sikker paa at arve Drengen?" „Død-
sikker, Steen, dødsikkerl"^ Christmas.UT.62.
Det var et Spring ud i Mørket, men han
betænkte sig ikke paa at gøre det, hvis 20

Chancen var dødssikker. JBastJ)et elskelige
Københam.(1917).187.
Deds-kamp, en. 1) (nu 1. br.) kamp

paa liv og død; ogs.: kamp, hvori mange mt-
ster livet. Du valgte ikke Dødskamp med
din Hustrues Fader. In^.FSJ/J.555. Solen
gik ned over den blodige Hede inden
endnu Myrderiet og den fortvivlede Døds-
kamp havde Ende. saJPO. 1.158. 'tappert
lød og tålte de (o: soldaterne efter titbage- 30

toget fra Danevirke) . .
|

til Dybbøls Døds-
kamp kaldte dem befriende. Rørd.GK.77.
2) tilstand, hvorunder en døende ligesom kæm-
per med døden (if. -strid). St.tE8thJ.41. •bøj
dit Hoved ned.

|
Til min Dødskamp mea

din Fred. SalmEjJ227. Naar Nogen ligger
paa sit Yderste, og Dødskampen begynder.
Maiich.MfU.146. OBloch.D.U.5. || CP billedl.

ell. overf. egentlig var hendes Liv ikke
andet, end en langvarig qvidefuld Døds- 40

kamp. Rahb.Fort.lf.338. 'Danmarks Hjerte
i Dødskamp gyste. Ing.VSt.3. -kilde, en.
(sj.) om hvad der bringer døden eU. er aarsag
tii død (jf. Livskildej. (Shakespeare behand-
ler elskoven) som glødende, Salighed brin-
gende, tilintetgørende Lidenskab . • Livs-
kilde og Dødskilde i Et. Brandes.VIII.84.
-klokke, en. klokke, der (i katolske lande)
ringer, naar en person er død eU. skal til at
dø. HauchJ.182. Forunderlig spøgelseagtig so
lød i den stille Nat Slagene af een Klokke
især . . jeg maatte ved den tænke paa
Autodaféernes Dødsklol^e.HCAndJX.339.
II

overf: (naar staten berøver kirken dens
gods) saa ringer dens (o: statens) Døds-
klokker. PCffierfc.C£trfce«dJ848/49.244;.
Ded-sknd, et. (ogs. Døds-^. (1. br.) død-

bringende, dræbende skud. Død-: Oehl.(1844).
XV.82. D&H. Døds-: Dersom Jægeren
ikke giver (bjørnen) Dødsskud . . rejser 60
den sig paa Bagbenene. BMøll.DyL.I.105.
-skudt, part. adj. (i bet. 1 ogs. døds-j. (1.

br.) 1) ramt af et dødbringende skud. død-:
•lig en dødskudt Svanes Sang

|
Fra Slavens

Bryst et Suk der klang. PalM. VII.35. døds-:
denne Livets sidste krampagtige Heros-

kraft, som Belforts dodsskudte Løve har
i sine spændte Granitmuskler. Gjel.RJ.86.

2) [H.l] ihjelskudt. rSO. D&H.
tU Døds-kulde, en. kulde, der stammer

fra ell. minder om dødens indtræden. Døds-
kulden iisnede ham. HCAndIVJ271. han
mærkede Dødskulden i sine Ben. FontJjP.
VIIIJ255. I overf: »Af Dødskulden stiv

|

selv Sneen er smeltet tU klingende Liv.
Schand£D.35. O -kval, en. (Jf. ty. todes-
qual samt oldn. dauåakvQl) heftig lidelse,

som føles i dødsøjeblikket (jf. -vaandej. vAph,
(1764). VSO. *(hun) glæder sig ved Offer-
dyrets Bødsqvid. HauchJF.69. Winth.HF.
49.

Ded-skyld, en. (ogs. Døds-j. (jf. cenyd.

dødeskyld, skyldighed at dø; nu 1. br.) brøde,

der straffes m. døden. Død-: S&B. (romerne
vilde) løslade mig, efterdi der ikke var
nogen Dødsskyld imod mig (1819: ingen
Døds-^ag mod vaig).ApG.28J8(1907). (vi

er) besmittede med Blod og med høds-
skyld. JakKnu.GP. 173. -skyldig, adj.

(ogs. dflds-^. (cenyd. dødskyldig; nu 1. br.)

som fortjener at Itde døden; som har forbrudt
sit liv. død-: Tob.6J4. Endogsaa en død-
skyldig Misdæderes Dom, bør de jo ikke
underskrive i Letsindighed. EPont.Men.
III.68. de tvende Dødskyldige. -BhcA./J.

135. S&B. døds-: Efter to Vidners . .

Udsagn skal den Dødsskyldige dræbes.
5MosJ7.6( Wolff), (uegl.:) '(gud) bød denne
Jord modtage

| Os med vor Synd, og den
dødskyldig Krop,

| Som her igienfød
skal til Æren vogne op. SkVid.IV.29. H om
handling: som medfører ell. kan medføre
dødsstraf, deres Fængsling og vor Ud-
vandring: Handlinger, der begge vare lige
dødskyldige. BlichJI.660. 1. -slag, et. [I.l]

se Dødsslag. IL f -slag:, et. [11.11 (glda. d.

s.; efter mnt. dotslach (ty. totschlag^; egl.

vbs. til ænyd. dødslaa, jf. slaa død u. II. død
1.2 samt dødslagen) handlingen at slaa ihjel;

drab: mord. *0m jeg min Haand til Drab
og Dødslag kunde røre. Rose.Chid.1.140.
VSO. t -slagen, part. adj. [n.l.2] (ænyd.
d. s., fsv. dodslaghin; part. til cenyd. dødslaa,
se II. -slag) ihjelslaaet. VSO.
I>ods-leje, et. (især IQ) en døendes leje;

seng, hvori et menneske ligger for døden (elL

lige er død; jf -seng). VSO. Mmst.FrVI.5.
HauchJ.343. (han havde) fældet mangen
Taare ved hendes Døds\e\e.Schand.TF.I.
34. den, som ligger paa Dødslejet, kan
ikke takke for det gode, hans Liv har bragt.
Jørg.YD.26. -liste, en. (isasr emb.) for-

tegnelse, der indeholder navnene paa dem, der

er afgaaet ved døden paa et sted (i en htf,

en hær osv.) inden for et bestemt tidsrum (jf.

DødeUstej. (jeg) gik saa ud med Lyset
for at . . see Dødslisten efter i Aftenber-
lingeren. Bergs.PP.82. Leop.(Vagten.l900.
419). 09 -maade, en. sielden vælge
(englænderne) anden Dødsmaade end den
at skyde sig ihiel, eller at hænge sig.

PAHeib.I.158. Hun berettede dem Stil-
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lidsens Død, men fortaug dens Dødsmaade.
Gylb.NovelII.246. Kkrk.XIV.133. Visd.l8.

12(Chr.VI: dødj. S&B. -maal, et. se Dølgs-
maal. -mark, en. (jf. ænyd. dødemarck
samt ty. todesacker; s;.) kiricegaard. snart

skal i den afsides freoelige Dødsmark Jor-

den skiule, hvad dens er, Mynst.Mall.5. sa.

Tale.(1830).10. -maske, en. afstøbning

taget over ansigtet paa et lig. der var taget
Dødsmaske over hans barske Ansigt, og
han vUde opstaa i M^BXxnoY.SMich.Gtio.92.

Dødsmasker i Voks af Robespierre, Marat
og Mirabeau. JVJens.lM.116. -mat, adj.

se dødmat. -messe, en. d. s. s. Dødemesse.
Det var i Paasken, paa selve Langfredag .

.

De (fik) Lyst til at overvære den store

Dødsmesse i Katedralen. Pont.IIK.52. Sal.

XV.1142. (overf. :) (bogen er) en Dødsmesse
over den undergaaende aristokratiske Kul-
tur. 7iiMwd.i^if.i40. -mnlm, et. (til I.

Død 3.1; især poet.) dødens mørke. *(en enke)

Som venter kun paa Ro i Gravens Døds-
mulm. ^redaR 1. 95. jf. 1. Død 3.2: *der
gives et sortere Dødsmulm,

1
1 den stjerne-

løse Nat . .
I

Vee den, der forvilder sig

did,
I
Og hører Lyden af Fortabelsens Ysji-

de.Hauch.Lyr.^157. C3 -mærket, part.

adj. som er mærket af døden; som viser syn-
lige tegn paa snart at skulle dø. et døds-
mærket Menneske. Rovedst. ''.'91913. 7. sp. 3.

O -m«, en. d. s. s. -gudinde. *(han) und-
slap den rædsomme Dødsmøe.TFite^.Od.JJ.
140. Kong Hadding, der i levende Live af

Dødsmøen føres ned til Skyggernes Rige.
ADJørg.(IdeVirkl.l870.I.267). -merk, adj.

-merke, et. se dødmørk,Dødmørke.-nat,
en. 1) CØ nat, hvori der indtræffer (et ell. flere)

dødsfald. En Dødsnats Rædsel. Mynst.(MO.).
Tops.II.190. En Dødsnat. Bregend. (bogtitel.

1912). 2) [L3.2] (poet, sj.) døden opfattet som
en lang nat (jf. -søvn 2). *engang det og i

Graven bliver Morgen,
| engang den lange

Dødsnat vil forgaae,
| og han som sover

nu, til Liv opstaae. Blich.(1920).III.4.

Død-snit, et. (Døds-. D&H. SaUVI.
647). [LI.1 ell. II.I.5] (gart.) snit, hvormed en
gren ell. kvist fjernes lige ned til dens grund.
HavebrU.210.
I>øds-ned, en. {ænyd. d. s.;jf. ty. todes-

not; nu næppe br.) d. s. s. -fare. 2Cor.ll.23
(Chr.VI). vAph.(1764). Basth.(MO.). S&B.
deid-sort, adj. (sj.) sort som døden ell.

som graven, det dødblege Maaneskin og
de dødsorte Skygger. Jørg.S.89. -sot, en.

se Dødssot.
Døds-plet, en. (med.) ifær i flt., om

de blaarøde pletter, der viser sig paa de la-

vest liggende dele af et lig og skyldes blodets

nedsynken; ligplet. Panum.179. SaUVI.646.
CP -rallen, en. rallende aandedræt hos en
døende. Undertiden troede de dog at høre
en svag Stønnen eUer Dødsrallen. Ing.PO.
1.160. *naar i Dødsrallen Halsen snøres tU,

|

gaaer Sjælen hort. IliaFibiger.T^-eDramer.

(1857).306. Schand.0.1.228. 0-ramt,parf.
adj. ramt af døden. Skriget fra et dødsramt

Djr.Wied.S.lol. Jaknans.D.132. C9 -ridt,
et. dødbringende ell. livsfarligt ridt (jf. Død-
ningeridt 1). Et Par Steder var der til-

med rejst Barrikader af Vogne, saa Ryt-
terne blev ilde stedte under dette Døds-
ridt, paa hvilket de ikke saa sig i Stand
til at komme Fjenden tU Livs. DBruun.Fra
Dybbøl til Sedan.(1911).77. -rige, et. (bibl.

og relig.) opholdssted for de afdødes sjæle.

10 *(Jesus) Blev korsfæstet, lagt i Jord,
|
Til

Dødsriget han nedfor. SalmHj.5.2. du fri-

ede min Sjæl fra det dybe Dødsrige (Chr.
VI: af den nederste grav;. Ps.86.i3. DTids-
skr.1906.1.382. Dødsrigets ('iSiP. Helvedes;
Porte skulle ikke faa Overhaand over (me-
nigheden). Matth.l6.18(1907).

\\
(sj.) overf.

Da Wilson . . vendte tilbage til Amerika,
var han en syg Mand. Det europæiske
Dødsrige havde smittet ham. Tilsk.l921.I.

20 3. -rune, en. 1) {jf.oldn. helstafir, runer,

som bringer døden, valriinar, runer, som vars-

ler mandefald; foræld., 1. br.) magisk rune,

tegn, ell. indskrift, der bevirker ell. tyder paa
død. *paa Øxebladet

I

StaaerRuner skrevne;
Seiersruner staaer der

|
For dig (o : kejseren),

Dødsruner for din Fjende. Recke.Mich.66.

jf.: for den forskende Tanke vedbliver
Tilværelsen at være „en Dødsrunes Gaade,
en Rædsel, en Naade. "Jørg.(VortLand.^^/it

30 1903.1.sp.6).
II

billedl. : Letsind i Omgang
med vort kosteligste Folkeeje— er en dyb
Dødsrune paa det danske Folks Pande.
HejmdaUV6l869.1.sp.3. 2) (efter sv. dods-
runa; højtid., 1. br.) mindeord over en afdød;
minderune; nekrolog. Nær og Fjern.^kl878.2.
sp.2. i Øjeblikket nu, da hans Dødsrune hur-
tigt skal ristes. P0UI9I907.5.sp.l. O -ræd-
sel, en. heftig dødsfrygt. JakKnu.Q.233.
O -saar, et. {ænyd. dødsaar, æda. døth sar;

40 sml. dødsaaret) dødbringende saar; ulivssaar;

banesaar (jf. -vunde;. VSO. (han rendte spy-

det) dybt ind i Hestens Bringe . . Hesten,
smertefuld af det dybe Dødssaar, (sank)
til Jorden. Blich.(1905-07).III.354. *Blodet
rinder fra det dybe Dødssaar. Hauch.DV.
III.216. Thiele.Kyn.59. overf.: din Søsters
Opførsel har givet mig mit Dødssaar, da
jeg saae hende i hendes skjændselsfulde
Fragt. Hauch.III.319. et enigt Norden ..

50 fik sit Dødssaar for mange Aar, da vi
maatte forlade Dannevirke. -FrMfl^etfe.-B.J.

300. -sag, en. {ænyd. d. s., jf. oldn. dau3a-
S9k; nu næppe br.) brøde, der straffes m.
døden; halsløs gerning. Ap 0.28.8 (se u. Død-
skyld). MO. -sang, en. (jf. Dødesang).
1) (foræld.) sang, som en person digter ell.

synger, naar han skal til at dø. siung nu
din Dødssang. Oehl.ØS.200. Den saakaldte
Regnar Lodbrogs Dødssang. MO. 2) O sang,

60 der varsler død. Ing.(MO.). *Hør, nu din
Dødssang

|
Uglerne sjunge llfos^r.Mi.^^ 7.

-seiler, en. ('Død-: MO. Feilb.IV.121; jf.
Dødsejler;. 1) spøgelseagtigt skib, hvis til-

synekomst if. søfolks overtro varsler død og
forlis (jf. Dødning(e)sejler;. han havde
seet baade Dødsseileren med de blege.
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druknede Sømænd, og den flyvende Hol-

lænder. Jn^.Æi^.FI.iSo. 'Det var — Døds-
seileren! Gud hjælpe osl

|
Naar Søemænd

skal forgaae, han viser sig, Søtoft.KHJ12.
„Viser Dødsseileren sig da helst ved Fuld-
maane?" „Kun ved Fuldmaane . . og helst

i de store Farvande*'. BergsJBB^lé. jf. G
Schutte.EE.38. O (overf.) om en person, hvis

pludselige tilsynekomst opfattes som et daarligt

varsel: Hvem er det? Hun kommer jo som
en DødsseUer. Gylh.ll.289. 2) (1. br.) fartøj,

som det er livsfarligt at sejle med; plimsoller.

disse Døds-Sejlere, der alle som Een vilde

skilles ad og plumpe stumpeviis tilbunds,

i den første den beaste Storm og Havgang.
AKohl.MP.1.41. 3) (1. br.) skipperen om
bord paa dødssejleren (1); „flyvende hol-

lænder', (skal) Dødssejleren, den flyvende
Skipper, skal han aldrig faa Fred? JY
Jens.C.407. -seiifi:, en. {ænyd. d. s.; nu
1. br.) d. 8. s. -leie. Etc.VI.69. 'Venner om
min Dødsseng staae, | Og see det matte
Hoved segne. Betn. 7^. Eeib.Poet.IV.198.
PoU*/d921.2.sp.4. (overf.:) »Hvirvlen (i flo-

den) Dødssengen reder (o : for sømændene).
Ing.DD.V.25. O -skiiff^ et. skrig af en
døende ell. af en person t livsfare. Pram.
(MOJ. Eders Guder frydes ved Dødsskrig
og ^a^. Eauch.V.392. Alt udenfor var
Blod og Brand og Dødsskrig. GoldschmJ.
139. AndXx.M.2.52. G) -skræk, en. I)

skræk for at dø; (stærk) dødsfrygt. vAph.
(1764). VSO. Hun skreg heftigt og høit,

og Dødsskræk malede sig i hendes Miner.
Eauch.II.136. Nans.KV.ll. 2) heftig angst;

dødelig (4.2) skræk. VSO. MO. han sad i

Dødsskræk for hele Existensen. Bang.SE.
13. -skud, et, -skudt, part. adi. se

Dødskud, dødskudt. -skygge, en. (bibl.)

skygge, som døden frembringer (jf. Dødmør-
ke^. (Job) forbandede sin Dag (o: sin fød-
selsdag) . .: Mørkhed og Døds-Skygge be-
smitte den, en Sky boe over den. Job.3.5.

Jørg.YD.2o. -skyld, en. se Dødskyld.
-skyldig, a(?/. se dødskyldig, -slag, et.o^s.

(jf. II. Dødslag^; Dødslag. {sml. oldn. dau8a-
slag; nu 1. br.) dødbringende slag. Død-:
Gram.Nucleus.961. VSO.I>øds-:(han)]iandt
Axelskjærfet for sine Ørne (og ventede) det
knusende Dødsslag. Ing.VS. III.234. 4Mos.
3o.l7(Lindberg), -slummer, en. [1. 3.i]

(poet., sj.) d. s. s. -søvn 2. saaledes skal vi op-
vaagne af Dødsslummeren til en bedre Ver-
dens Klarhed. J5a^^es.DF.JX4.35. -snit,
et. se Dødsnit. -sot, en. (^Død-. Bagger.II.
302). (nu næppe br.) dødelig sygdom. Ing.
EF.IVJ19. »Skraal dig en Dødssot till

Bredahl.V.29. || om dødelig epidemi: *Jeg
vil ei ægte Grevens Søn;

|
Ei selv om

Dødsot gik om Land,
|
Og ene leved jeg

og han. BaggerJI.302. -sikker, adj. se

dødsikker. -spring, et. 1) spring, der med-
fører ell. kan medføre døden ; især : livsfarligt,

voveligt spring (tidført som akrobatkunst).
den berømte Professor . . vil udføre det
vidunderlige . . Dødsspring fra en Platform,

der er anbragt paa en Stige, Hundrede Fod
op i Luften. DagNyh."hl913.2.sp.l. Pol.^ls.

1921.6.sp.3. jf.: Musiken skrattede, Par-
rene svang sig, de vindige Skygger sprang
rene Dødsspring over Hjørnernes Afgrun-
de. JVJens.SS.85. 2) (efter Hal. salto mor-
tale, dødeligt spring; sj.) kolbøtte i luften; luft-

spring; saltomortale; overf. : Kun ved et Salto
mortale (etDødsspring) ned i Pengene godt-

10 gør Varen sit Væsen som „sagliggjort Sam-
nindsarbejdstid".5ran(ies. VII.0I6. -sprin-
ger^ en. (l.br.) akrobat, der udfører dødsspring

(1). Han dumpede ind i en Akrobattrup, gen-
nemfartede mange Lande som Linedanser
og BødsspringeT. BergstedtJ^.23. -stilhed,
-stille, se Død-stilhed, -stille, -stivhed,
en. (med.) stivnen af legemets muskler efter

dødens indtræden (rtgor). Panum.179. Der
er visse Sygdomme, efter hvilke Døds-

a) stivheden indfinder sig næsten øjeblikke-
]ig.AmMøll.Sundhedsl.576. -straf, en. straf,

der bestaari berøvelse aflivet; livsstraf. Eolo.
Kh.l52. Bagges.Gieng.TiU.oS. der var Døds-
straf for en Skildvagt, som falder i Søvn.
Eeib.DM.13. Kierk. XIII. 343. Dødsstraf
skal idømmes for Højforræderi, Angreb
paa Kongen og overlagt Drah. Munch.S.
106. -stiid, en. (nu 1. br.) d. s. s. -kamp 2.

VSO. *Døds-Striden | Er den sidste, saa
30 vi siden

|
Fred har i al Evighed. Grundtv.

SS. IV. 386. Molb.KC.6. SécB. O -stnndL
en. (Død-. ThaarÆS.309). {ænyd. d. s., jf.
oldn. daudastund) tidspunkt, da døden tno-,

træder (jf. -tid, -time, -øjeblikj. Moth.D216.
*det var en Dødsstund

|
Som Solens Ned-

gang paa den skyefrie Himmel. ThaarM.
15. lDrachm.STL.223. især i forb. som til

ell. i min ^din osv.) dødsstund: Salm
EUS.208J. Mall.SgE.7. »dersom jeg kræn-

40 ker vort Baand, | Den Evige mig i min
Dødsstund toTglemmel Eahb.PoetF. 1.202.
Ing.EF. 11.67. den Scene af „Socrates",
som læstes for Oehlenschlåger i hans
Dødsstund. ECAnd.KIL 303. Eolst. III. 3.

(den gode) Forstaaelse mellem Brødrene
. . vedvarede tQ (deres) Dødsstund. Eauch.
V.194.

II
(sj.) overf.: *Det var Glædens

Dødsstund i mit Hierte,
| Og nu fød-

tes al min Fremtidssmerte. i^G«ZJfe.J.^09.

50 GJ-sted, et. (sidste) dræbende stød af et vaa-
ben. Han hadede Sygdom og Sot og gav
heUer en saaret Mand Dødsstødet, end at
han skulde leve som Krøbling. SMich.Æb.
63. y iscer overf., om hvad der endeligt gør det

af m. noget. Det var Dødsstødet for mine
Forhaabninger 1 [MFibiger]. Clara Raphael.
(18ol).23. Bonaparte . . gik ud paa at give
RepubUken Dødsstødet, brandes. F.o5. Det
var netop denne urimelige Sprogforvirring

60 (m. h. t. ordet „trolovelse" ), der ved den
nye Ordning skulde faa sit Dødsstød.
TroelsL.IX.201. O -suk, et. (ogs. Død-:
Schand.SD.216). en døendes sidste suk ell.

udaanding (jf. Dødsenssuk^. VSO. »Paa
Dødens Træ han naglet hænger . . |

Hans
Dødssuk Verden gjennemtrænger. ItigJR
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SE.VIL79. (en lyd, der) halvt lignede et

Skriff, halvt etBøåssxik.Sauch.VIJ.SSO.
\\

overf. 'Dødssukket af vor Rest af Ære,
|

Vor sunde Tænknings sidste Sums
|

I

Facit deficite Rester. Hrz.D.III.37. *Hel-
leneraanden, |

i sit Dødsuk endnu skjøn

og stor. Schand.SD.216. O -svanger, adj.

(ogs. død-^. som rummer døden i sig; som
kan bringe døden; som truer med død. død-:
*Som svovlede Støv (o: krudt) . .

( Op- lo

kastet i skumleste dødsvangre Dynger,
|

Naar fængende Gnist (det tænder),
|

, . høit

i Skyen sig slynger. Pram.Stærk.155. Dorph.
Sofokles. 21 6. Kofoed - Hansen. KA. II. 391

.

*hurtig sig nærmer den dødssvangre
Stund: |

da lyder et drønende Brug. Ploug.
1.296. CP -sved, en. sved, der bryder frem
under dødskampen (2) (jf. -åag). VSO.
Hauch.III.399. ingen kiærlig Haand har
tørret Dødssveden af hendes Pande. CBernh. 20

NF.I.43. Holst.II.155. jf (sj.): Folk til-

beder endnu en Mand, der hænger krum
og dødssvedende paa et Kors. JF.Jens.
EE.172. -syg, adj. (død-. Moth.D214.VSO.
HegermL.DFort.307). (ænyd. dødsiug) saa

^yg, at døden kan ventes; livsfarligt syg. I

<ie Dage blev Ezechias dødssyg (Chr.VI:
død-syg^. 2Kg.20.1. skiøndt han . . ikke
troede sig dødssyg, giorde han dog sit

SkriftemsLaX. Molb.DH. 11.419. Hauch.Lyr.^ 30

257. Brandes.III.34o. -synd, en. (sj. Død-:
Moth.D214). (jf synd til døden u. I. Død
3.2, dødelig synd u. dødelig 4.i) 1) (nu
især bibl.) synd, der medfører ell. fortjener

dødsstraf. Men Pigen (som er voldtaget)

skal du ikke gjøre noget, for Pigen er

det ingen Dødssynd. 5Mos. 22.26. MO.
D&H. 2) (i den katolske kirke) synd, der

medfører tabet af guds naade; utilgivelig ell.

vanskeligt tilgivelig synd. Moth.D214. de 40

Dødssynder, man kalder Vrede og Løgn.
Ing.EF.XIII.ll. SaWI.648. I| i forb. de
syv dødssynder (d: hovmod, vrede, mis-
undelse, livslede ell. tungsindighed, gerrighed,

fylderi og vellyst). Bruun. (Aarsberetninger
fra det kgl.Bibl.III.(1890).292). EBrand. TI

B.258. SkatRørd.II.513. jf. : Dødssyndernes
Navne: Hovmod, Gjerrighed, Drukken-
skab, Vellyst, kort, hele Syndens syvfar-

vede Bue. HCAnd.y1.123. -so, en. (sj.) 50

sø ell. bølge, der bringer undergang (jf. Død-
søj. de Bølger, som skumme paa Toppen!
dem kalde vi Dødssøer; thi faa vi saadan
en paa Siden af Skuden, saa gaa vi til

Bxinås.VBeck.LK.1.226. O -sevn, en.

(jf. oldn. dau9asvefn, dvaletilstand) 1) (1. br.)

søvn, der medfører døden; en døendes sidste

søvn. VSO. MO. 2) [1. 3.i] døden opfattet som
en søvn (jf. -slummer samt -nat 2). *Ligge
alle

I
Begravne , . i en evig Dødssøvn? 60

Kruse.DV.IV.99. midt paa Gulvet stod
den sorte Liigkiste, i den laae han i sin

stille Bøåssøvn. HCAnd.V.153. overf.: Hver
Tanke sov en Dødssøvn i min Siæl. CK
Molb.(MO.). 3) (1. br.) dødlignende tilstand;

skindød. Winth.VIII.30. Det var kun Skin-

død: hun har i Dødssøvnen hørt Alt. Bran-
de8.VII.193. -tanke, en. I) O tanke, der
beskæftiger sig m. døden; det at tænke paa
sin død. Holb.Ep.IV.435. den Dødstanke,
der minder Fyrsterne selv om Regnskab.
Mall.HG.4. hun loe og dandsede med Døds-
tanken i sit Hjerte. HCAnd.V.108. Han
havde længe været fortrolig med Døds-
tanken, grandes.J.569. 2) (sj.) tanke, som
tænkes i dødsstunden; et menneskes sidste

tanke, jeg havde været hendes Dødstanke.
HCAnd.1.352. -tavle, en. (sj.) tavle (paa
gravmonument olgn.) over en afdød; ligtavle.

Ing.EF.II.175. -tavs, adj. se dødtavs.
-tegn, et. 1) (jf. oldn. dau9atåkn; især CP)
tegn paa (nær) forestaaende død. Moth.D216.
Der er intet Dødstegn at see paa den Syge.
VSO. Derpaa sank han i en ubevidst Til-
stand, et Par Dage efter indfandt Døds-
tegnene sig, og han indslumrede . . uden
Smerte. HauchdV. 421 . (overf. :) Hjemme
ser jeg Dødstegn overalt . . Men skal vi
ikke gaa under paa Grund af de Gamles
Henvisnen . . saa raaa vi unge tage fat.

Schand.VV.343. 2) (med.) kendetegn paa, at

døden er indtraadt. OBloch.D.^1.7. SaUVI.
648. O -tid, en. tid. da der indtræffer døds-

fald. »God Tid! Ond Tid!
|
Graadstid!

Dødstid! Oehl.VS.18. jf.: *Unge er vi saa
ikke mere . .

|
Nu kommer vor rige Døds-

tid, Broder.
|
Lad os da gaa frygtløst ind

i Hverdagene. JVJens.Di.74. || ogs. (nu
næppe br.) d. s. s. -stund. VSO. MO. S&B.
I>ød-stilhed, en. (ogs. Døds-j. stilhed,

der skyldes døden ell. minder om døden ; fuld-
kommen stilhed. Død-: Saaby.'' Døds-: Ing.
EF. VIII.9. *Alene jeg paa Heden stod, —

|

Dødsstilhed OYer2L\t.W%nth.Haandt.l4. En-
delig afbrødknirkendeTrinpaaTrappenHu-
sets Dødsstilhed. 5c/ia«d.rF.O05. (overf.:)

den Dødsstilhed, der nogle Aar tidligere

fandt Sted (i vor kirke). DUgeskr.1.75. I. CP

-stille, et. (ogs. Døds-^. d.s. Død-: det
sekundlange Dødstille, som er alt Bifalds
uoverstigelige Hø\åe.KLars.LF.21. Døds-:
Sams.I.61. overalt herskede der et Døds-
stille, som om Gaardens Befolkning var
uddød. PMøll.1.418. Dødsstille fulgte oven-
paa Stormen. Hauch.1.478. IL -stille, adj.

(ogs. døds-^. stille som efter dødens indtræ-
den; fuldstændig rolig og stille (jf. dødsens-
stille). død-: *jeg synker i det vide, død-
stille Hav. Bagqes.II.249. *den dødstille

'^at.Lemb.Shak.XI.152. Stuck.III.8. Saaby.'
døds-: Der tyssedes og blev dødsstille

igjen af Opmærksomhed. in^'.-Ei^.FIIJ.iS?.

en Sorg, nvis Spor tydeligt saaes i hen-
des dødsstUle Væsen. IliaFibiger.Magdalene.
(1862).135. Kreaturerne hørte op at græsse,
de stod dødsstille med vagtsomme Øren.
AndNx.PE.I.168. JVJens.HF.6.
Deds-time, en. 1) (glda. d. s. (Mari-

agerleg.232); nu 1. br.) d. s. s. -stund. Moth.
1)216. saa skrækkes de dog ikke for Dø-
den, førend Døds-Tiimen er for Haanden.
Holb.MTkr.446. ingen uden Gud aleene
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vidste et Menneskes Døds Time. MallSgH.
461. *Dødstimens KnmmeT. PalM.(1909).
111.153. BrancUs.XII.75. fl

i forb. i min
(din osv.) dødstime. JSneed.(Rahh.LBJI.
13). O, kunde jeg endnu spille ham den
Streg i min Dødstime. HaitcAJT-gi 7. jf.:

(den) Sinds Roelighed, som mærkes hos
Mennesker i sidste Døds-Time. Holb.Ep.
IV.434. 2) (sj.) klokkeslæt, paa hvilket et

dødsfald indtræder. Oehlenschlager er død
den tyvende Januar, netop Kong Chri-

stian den Ottendes Dødsdag, ja næsten
samme Dødstime. HCAnd.XII.302. •traet,
adj.se dødtræt.
Iled-stnnd, en. se Dødsstund.
deds-tung:, adj. se dødtung,
I>ed-8tad, -siik, se Døds-stød, -suk.

Deds-vaande, en. (især poet.) d. s. s.

-kval. GTHndtv.SS.III.197. Kragerne skreg
som i Dødsvaande.jSc^and.5S.558.
ded-svang^er, adj. se dødssvanger.
C3 Deds-Tarsel, et. varsel, der I^buder

et dødsfald. MO. Gjel.M.503. -Tiet, part.

adj. (åBå: Le7nb.Shak.IX.l8). (især poet.)

indviet tU døden; bestemt til at dø. fordi

(guderne) vare Menneskevæsenets Kræfter
i personlig Skikkelse, vare de ufuldkomne
og dødsviede. Eosen&.I.i99. D&H.II.630.
-Tnnde, en. (poet eU. højtid.) d. s. s. -saar.

Hauch.V.208.
dBd-sySi o,dj. se dødssyg, -synd, en.

se Dødssynd, -s«, en. [11.2.^ (jf. Dødssøj.

1) (sj.) dønning. 'Havets Bølger gaar højt

i Blæst,
I
Død-Søen er Efterdønnet. Grund/r.

SS.V.102. D&H. 2) (poet, sj.) øde hav; om
vandene, som før skabelsen dækkede jorden

:

jf Gnmdtv.SS.II.19.
Døds-ejeblik, et. øjeblik, hvori døden

indtræder (jf. -stund, -tid, -timej. Efter den
christelige Anskuelse er da ogsaa Døds-
øieblikket den sidste Strid mellem Dag
og Nat. Kierk.XIIIJ.69. Dødsøjeblikket er
en frygtelig Prøve, som ingen kan vide
noget om paa Forhaand. (h/rLemche.FS.
151.

Dad-tang, en. [11.1.5] (1. br.) raadden
tang. D&H. CP -tavs, adj. [I.I.1 eU. U.U]
(ogs. døds-^. tavs som døden eU. en død; tavs

som graven; fuldstændig tavs. død-: 'Død-
tause reed de Begge.Winth.V.233. døds-:
*Dødstavse staar Egenes Toppe. Sehand.O.
11.249. *den ubevægelige, stille, | døds-
tavse Luft. Drachm.SB.104. -tesnet, part.
adj. (sj.) mærket til døden. Guderne raad-
føre sig med de Skebnekyndige . . men
faa kun det sørgelige Svar at (Balder) er
dødtegnet af Norner. Grundtv.Udv. 1.285.
-tid, en. p.2.7] (1. br.) tidsrum, hvori der
ikke rører sig noget liv; død tid; ogs.: aande-
lig sløvhedsperiode (jf. Dødstidj. For en
tænksom Ægypter faldt det naturligt at
se hele Tilværelsen som en uhyre Strøm,
(hvor) Oversvømmelse afløstes af Væksttid
og denne atter af Ørken og Dødtid. Troels
L.XIII.49. D&H.
l>edt-ked, et. se Dødkød.

ded-træt, adj. (ogs. (1. br. i talespr.)

døds-^. træt indtil døden; yderst udmattet

(jf. -mat og dødsenstræt/ død-: hun følte

sig saa dødtræt. ScAand.ÆJ57. Drachm.
FÆ. 129. (hun laa) dødtræt i sin Seng
(med) giennemrystede Nerver. Gjel.M.268.
Breum.HH.40. døds-: Schand.rD.127.
Bogan.1.74. Vaklende og dødstræt gik den
gamle Digter hen mod Udgangsdøren. S

p

10 La.HjG.30. -træt-hed, en. Paa Gaard-
trappen stod en Officer, der i sin Død-
træthed ikke en Gang kunde sove. 5an^.
IV.130. O -tung, adj. (ogs. døds-). 1) tt/n-

get af døden eli. saa tung, at det minder om
døden. 'Uhrets sagte Slag | Gik jævne med
den Syges

|
Dødtunge Aandedrag.TTtnfA.

VI.33. han var faldet i en dødstung
Søvn. Riget?ia913.8.8p.2. overf:*Nn slum-
rer dybt med sænket Øie

| Den dunkle
io Jord dødtung og stiv. Bødt.l6. 2) som

føles i høj grad tung ell. trykkende. En tom
og dødstung Tid fulgte efter Begra-
velsen. Ilia Fibiger. Magdalene. (1862). 132.
-vande, et. ^Dødvand. MO. OMads.VV.9.
Børd.GD.^376. fDøeVand. SøLex.(1808).

38). {efter eng. deadwater) 1) [11.2.5] ^
stiUestaaende vand nær ved land i en flod
ell. i et smalt sejlløb m. strøm. Harboe.MarO.
Skibe, der . . have krydset op i Dødvan-

å) det over og bag Grunden. De^i danskeLods.
(1850).122. SaUVI.650. billedl: »Dødvan-
des Smaaskvulp over Verdens-Sumpen.
Drachm.BK.11. sa.HI.224. H (nu næppe br.)

dyberegaaende strøm, der løber i en anden
retning end overfladestrømmen, det, man i

ældre Tid kaldte, at et Skib „tog Død-
vande", det vil sige, at Skibet sejlede med
en temmelig god Vind uden dog at kom-
me det ringeste frem. Frem.DN. 84. 2)

«) [II.2.8] ^ vandmasse, der slæbes med agten

for et skxb. der har stærk fart. SøLex.(1808).
30. Harboe.MarO. IdrætsB.1.362. 3) O
overf. anv. af 1 (og 2): (aandelig) stilstand;

forsumpning, (han vilde) med ét Slag have
ført Højre ud af det Dødvande, hvori
Partiet nu forsumper.Hørw^.77J.54o. han
(havde) længe ligget og kæmpet i Død-
vande og biet paa en gunstig Vind. Pon/.
LP. 111.67. I den lokale PoUtik er der

50 for Tiden nærmest Døåvande.VortLand.^/s
1905.2.sp.8. (han) skildrede i strenge Ord
det aandelige Dødvande, der herskede

Saa Y^gnen. NSvends.H.90. (1. br.) i flt.:

lødvandenes Tid er forhLPLaurids.S.I.
27. t -v€jr, et. [II.2.5] ^ vindstille. Døe
Ye\x.SøLex.(1808).39. -viet, part. adj. se

dødsviet. -væg^, en. [n.2.4] {efter eng.

dead weight; jf. død vægt u. H. død 3)

O rl> ^'0 ^^j ''v^ vægt er større end den
60 vægt, den normalt skulde have efter sit ku-

bikindhold. TeknMarO. 1.2) ladningens vægt
i mods. til skibets vægt; spec: den ladnings-

vægt, et skib kan modtage, naar det lades

til sin underste vandlinie. Hage.'928. Har
Niels.VS.26 (se u. Deplacement^. 2) (overf.)

tyngende vægt; hvad der virker trykkende

IV. Keatrykt V» 1921
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paa nogen dl. noget, (menneskeheden blev

ved farsoten) befriet for en Dødvægt af

150 Millioner bedærvede Væsner. Bran-
des.(PoU^hl904.1.spA). Brødkornets Pris

steg som en Klippegrund truende af Ha-
vet, Firmaet fik en Dødvægt af Forplig-
telser. CDangaard.Kultur.(1905).61. Det er

en ganske almindelig Opfattelse, at (for-

svarskommissionen) ligger som en Dødvægt
i vort offentlige Liv. PoU^lul906.3. -ejet, lo

adj. [II.2.6] (1. hr.) som har sløve, matte øjne.

Hånd seer så dødøiedt ud. Moth.D21é.
(man har) sagt, at de Indpodede bleve
åøåø\eåe.Tode.ST.I.112. VSO. MO.

I. I>ege, en. se Dødike.
II. dege, V. se II. dugge.
I>egenigt, en. ['døqainigd, -lUegd]

Høysg.AG.35. (nu sj. skrevet: Døgenicht.
Beenb.II.169. Holb.Stu.L4. Bergs.GS\II.77.
-nikt. Høysg.AG.3o. Hrz.V.323. — nu næp- 20

pe br. Høgnigt. VSO. — f Døgenichts: Etc.

VIII.186. Døgenit: Moth.D219. Døyenicht:
EomGrønneg.II.206.275. Døynigt: smst.I.

242.271). ilt. -er ell. (mindre br.) -e (Pont.
LP.III.128. Cavling.A.L55). (ænyd. døge-
nicht ell. (delvis overs.) dugenit; laant fra
(m)nt. dogeni(ch)t, hall. deugniet, ty. tauge-
nichts, smsat. af ni. dogen (ty. tangen^, du,

og nicht, intet; jf. fr. vaurien; især dagl.)

person, somp. gr. af dumhed, dvaskhed olgn. 30

ikke duer til at ell. (nu især) p. gr. af
dovenskab ikke gider bestille noget; udue-
lig person; drivert; „laban". Reenb.II.
169. (de bliver) til ørkesløse Mennisker,
og omsider til BøgenigteT. Holb.Masc.II.3.
POBrøndst.BD.139. lad mig see. De holder
en dygtig Straffetale til den unge Døge-
mk.t.Brz.V.323. denne unge Mand, som
jeg . . troede, var en Døgenicht af en Dig-
tGV.Bergs.GF.II.77. Borgerliteraturen (ud- 40
breder) sig over, at Købmændene er Døge-
nigte, der blot lever af andres Slid, intet
selv frembringer. VVed.BB.183. GyrLemche.

deffge, V. se II. dugge.
I. Degling, en. ['dø()q,leii] {genopt. fra

oldn. dpglingr, fyrste; rimeligvis besl. m.
Dag; J/".II. Døgling; foræld., sj.) betegnelse

for en fornem og tapper mand. (m. ord-
spilagtig hentydning til II. Døgling:^ *Drages 50
med Døden

|
Døglingen sømmer,

|
Flygte

fra Æren
|
Flynderes Æt I Grundtv.Nord.

Smaadigte.(1838).12.
II. Degling, en. [idø()qleii] flt. -e(r).

(ænyd. d. s.
; fra færøsk doglingur (afVHam-

mershaimb.FærøskAnthologi.Il.(1891).48 for-
klaret som sa. ord som I. Døgling); zool^

d. s. s. Andehval. Moth.D219. VSO. BøvP.I.
152.

II fom kaskelotten, Physeter macro-
cephalusL. vAph.Nath.lII.606. Raff.(1784). 60

549.

Degn, et ell. f (jf. dog Feilb.) en (2Cor.

11.25 (fra1855: et). Brors.264.VSO. Grundtv.
PS.III.418). [d(oi'w] flt. d. s. ell. (nu sj.)

-e (CVarg.Farve-Bog.(1773).44. Bagges.III.

J22. Grundtv.PS.IV.371. AaBerntsenJFS.52.

99). {æda. døgn, dyghæn, sv. dygn, oldn^
dægn, halvdøgn, jf. glda. døgher, oldn. doegr^
(haTv)døgn; besl. m. Dag j| ordet er opr. intk.,

fk. skyldes paavirkning fra Dag, Nat osv!^

I) tidsrum omfattende en dag og en nat;,

tidsrum af 24 timer (jf. Dag 2 og 3).

2Cor.ll.25. Brors.264. *Mon Sandhed man-
ge Døgne

I
Med Falskhed vel kan trives..

Oehl.NG.265. *det kan ej ske,
|
Saa lidt

som Døgn kan vorde idel Dag. Grundtv^
PS.II.146. fra den Stund, man har opdaget
Døgnet, falder det naturligt at tælle Da-
gene og bundte dem sammen. TroelsL.XIIL
13. *0 Menneske, du smile

|
de Døgne^

du har Vaar! ThøgLars.DF.17.
\\
(Lbr.) om

den vej, som tilbagelægges i et døgn. naar
man er mange MUe, mange Døgn fra det
nærmeste Menneske. ^o^an.J.ii 9. Pol.*/^-

1921.7.sp.2.
II

(astr.) tidsrum, hvori et him-
mellegeme (planet) drejer sig een gang om
sin akse (jf. Dag 3 samt u. I. Aar 1).

(Mars) drejer sig om sig selv i Løbet
af 24 Timer, hvilet . . betyder, at Dag
og Nat veksler paa Mars i Døgn af samme
Længde som vore . . Marsdøgnet (er

dog) en halv Time længere end Jor-
dens Døgn. Seegaard.Astron.146. J/".; Mer-
kurdøgnet skulde (herefter) have samme
Længde som iorååøgnQt. smst.136. (spec.:)

tidsrum, hvori maanen een gang drejer sig

helt rundt i forhold til solen; maanedøgn^
Paa vor Maane varer Døgnet 29 til 30 af

vore Bsige. Eeib.ProsJX.122. 2) (W, ned-
sæt.) især i best. f: den nuværende tid,,

især m. betoning af dens flygtighed og betyd-

ningsløshed i forhold til historien, evigheden
olgn.; nuet (jf. ic.Dag2.i). *Døgnets Pragt
vi at foragte lærte. OeRFJ77.^9. »Skjalde
i den usle Døgnl

|
Vist I mene, I tør sjunge

|

Løst og fast. Grundtv.PS.III.418. *Mæng-
dens Jubel, Guld og Rigdom, al den ydre
Pragt,

I

Der af Døgnets Aand tilbedes.

Hauch.SD.I.208. *Ingen Døgnets Flaner,
|

Rendt fra Bog og Naal,
|
Fromme, stærke

-Qvinder!
|
Det er Danmarks Maal. Paiilf.

VIII.159. LCNiels.ML.43. Degn-, i ssgr.

['d(oin-] især ftJJ, nedsæt.) til Døgn 2 m. bet.:,

hørende døgnet til; flygtig; af fcrbigaa-
ende ell. ringe betydning; af disse kan
dannes en stor mængde, fx. (foruden de ndf.
anførte): Døgn-begivenhed, -interesse, -lit-

teratur, -liv, -skribent, -sladder, -smag^
-værd (Staffeldt.155), -værk. -blad, et. (nu
si.), d. s. s. Dagblad. PMøU.IL167. D&H. især

(jf. Døgn 2, nedsæt.) : blad, som kun beskæf-
tiger sig med nuet; daarligt, betydningsløst

blad. Zetlitz.(Bahb.Tilsk.l795.563). (August
II) blev i Aviser og Døgnblade og af skam-
løse Versemagere smigret som Europas .

.

første Regent. Hauch.lII. 352. Det gaaer
med disse Digteres Sange, som med Døgn-
blade, de . . læses, opløftes og— glemmes.
SCAnd.XILl. Schack. 364. -brænder,
en. [1] (især fagl.) (kakkel)ovn, som er i stand
til at holde ilden natten over; stedsebrændende

ovn. IngeborgMøller. Kunsten at være huslig.
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(1916)149. -cirkel, en. [1] (astr.) den
tilsyneladende cirkel eU. bane paa himlen,

der i et (stjeme)døgn beskrives af et paa
himlen fastsiddende himmellegeme (jf.Dekii-
nSitionsciikelJ.JulPetersen&GForchhammer.
Astronomi.(1889)^. -dyr, et. [1] (sj.) d. s. s.

-flue. *Mennesket kun blegner, som
|
Døgn-

dyret Oehl.HY.167. -flais^rer, en. [1] (nu
næppe br.) d. s. KielsenSLcereb. i Naturhist.I.

(1802).258.
II
overf. :person, der lever for nuet.

Erindrer Du mig endnu, min Ven? — fjor-

ten . . Dage ere en halv Evighed for saa-
danneDøgnflagreresom Du.PWormJ)eFor-
nuftigeJj(1857.)270. -flue, en. [1] (zool.)

betegnelse for en insektfamilie (Ephemeridæ)
af de netvingedes orden, som t alm. kun le-

ver en ell. to dage. vAphJ^ath 11.52 . *\ Sol-
glands flagre de Døgnfluer smukt I Og
hoppe i Luften af Glæde. Ing.EF.IIIJ.oO.
Vil man se Døgnfluernes Dans over Vand-
fladen, skal man helst tage Natten til Hjælp.
Frem.DN.690. Q CP overf. om noget hur-
tigt forsvindende, flygtigt, betydningsløst olgn.

Samtidig skyder nye Blade (o: aviser) . .

op af den grøderige Jord — Døgnfluer i

Sommerens sidste Krampetrækninger. I
Nalbandian. (DagNyh.y,1913.TiU.l.sp.6). (1.

br.) om person, hvts gerning er knyttet tU
døgnet (2) og kun har forbigaaende ell. ringe
betydning: Du skal see Døgnfluerne æres
og .belønnes, og du skal forbigaaes. Hrz.
XIII.301.

D»si>>fft, en. se Døgenigt.
t Degn-kræ , et. [1] d. s. s. -flue. JM

HeHz.I»r.47. f -kræk, et d. «. Bahb.TUsk.
1806.284. O -lang, adj. t) [1] «ow varer
et døgn. et døgnlangt Regnvejr. JPJac/J.
392. den døgnlange Re\sQ.PontJ'L.o20.
2) [2] (1. br.) kortvarig; flygtig, (viser) der
have opnaaet en mere end døgnlang Vo-
pnlaritet. DagbUyid877J2.sp.3. O -skifte,
et [1] (7. br.) 1) døgnenes skiften. Døgnskif-
tet (overs, af oldn. dægraskipti, halvdøgns-
skifte) følger med Solens Gang. CDorph.
Overs.afKongespeilet.(1892).o7. | (nu næppe
br.) skifte, omveksling af vejrlig ol^n., som ind-
træder daglig eU. efter visse dages forløb. Olufs.
(MO.). 2) om tidsrum; dels om de forsk, af-
snit, der følger efter hinanden inden for et

døgn : Fire Døgnskifter (om morgen, middag,
aften, nat). Hetb.D.123. MO. delsom tidsrum-
met ml. to døgnskifter (1): et døgn. Er dette
da hiin Leger,

| Som i Døgnskifter to
|

Har siddet . . 1 1 Buur ved Vand off Brød?
Winth.EF.170.
Daj, et. se I. Dy.
1. Deje, en, et [idmia] uden flt. (dannet

tii n. døje efter Møje; især dial.) vanske-
lighed ell. ubehagelighed, som man maa gen-
nemgaa; besvær; møje. At hente (stran-
dingsgodset) med øg og vogn er der så me-
get døje \ed. CMEvolsgaard-Fiskerliv i Ve-
sterhanherred.(1886).20. kun under megen
Døje og Smerte og med største Besvær
vandt (han) Resten af Vejen frem. Sund-
hedskoUJ'orhandlingerl 900.(1902).194. Det

bærer opad at danse med hende — bort fra

Kulden! Al Døje glemmes i hendes Favn.
AndNxJ'EJII.249. H især i forb. m. præp.
med. i.jf. H. døje 3.i: nu fik man . . sit

døje med ham. fijoWø.TF.7. FeUb.2.jf U.
døje 3.2: han har haft noget Døje med at
faa Herredsfogden til at gaa ind paa en
ny Anstand igjen nu i ApriJ. JakKnu.SJ81.

IL deje, v. ['dcnia] -ede. vbs. f -else

10 (MothJ)220. VSO.), jf. 1. Døje. (cenyd. døie,
døffue (ved sammenblanding m. fordøje ogs.

i bet. „opløse føden" og „forøde''); fra mnt.
dogen, udholde, jf. oeng. gediegan; besl. m.
(kausativ tU) U. du)

1) m. h. t. skæbnens uundgaaelige tilskik-

kelser (lidelser, modgang, besvær olgn.): gen-
nemgaa; lide. (nu iscer i forb. døje ondt
og i alm. som et mindre højtid, ord end lide
olgn.). *A\ den Angest, Nød og Møie,

|

» Som jeg maa uskyldig døie. Kingo.117. Mu,
som hafver døyet | saa meget baade her
og der,

I
ja ofte Hafvet pløyet. CitJ.722.

(AarbVejle. 1920. 70). »Menneske - Døden,
Syndens Sold,

|
Haard er den immer at

døie. Grundtv.SS.V.114. »Saa meget Ondt
maa en Sømand døie.Winth.II.158. »jeg
(har) paa Reiser været . .

| Og døiet Regn
og Blæst, og andet Ondt. PalM.TreD.363.

jf: At spise Smør paa Brødet tfl Flæsk
30 gik ikke an, det blev kaldt at døje ondt

AarbFrborg.1918.101. H uden obj.: 'Jeg døjed
og jeg dysted

|
I Kulde, Regn og Vind.

]yrachmJD.81. (sj.) m. h. t. legemlig smerte:
*hun døjer svært i Benet | og hoster.
BlaumJSib.o9.

2) (maatte) finde sig i eU. udholde
noget besværligt, ubeJiageligt olgn.; udstaa;
taale (især m. en bestemt he7isigt (fordel
olgn.) for øje). »Jeg maatte døie | For-

40 smædelsen . . | Men snarlig hevne vi os.

Oehl.P.307. »Tysken, det er haardt at døje,
|

Hersker end i Grunden her. Gnindtv!PS.
VII.478. (vejen) var meget besværlig, dog
det døiede man gjeme for at komme i

Guds linns.HCAnd.VII.120. *Naar bare
De det kan døje,

| at jeg taler ligefrem.
HostrJ)T.64. Bergs.PP.470. (sj.) m. h. t.

noget konkr.: Maden var ikke til at døie.
nCAnd.IX.240. (m. person- obj., jf. ndf.:)

50 Han var gift, men med hvem? I Reglen
med en paatvungen Hustru, Enken paa
Kaldet . . Pligten bød ham døje hende.
TroelsL.XIlJ.6o. || nu oftest (især i talespr.) i

forb. m. kunne (sj. gide. Winth.IV.206) og
en nægtelse: ikke kunne udholde, udstaa,
fordrage, (kong Haralds hustruer) vare
gamle og rynkede . . Dog vare de meget
nidkjære . . og kunde aldrig døye, at Ha-
rald kaste kjærlige Øine paa Ungmøerne.

60 PMøll.I.147. »Jeg kunde ikke døie
|
At

ligge der i Ro. Winth.HF.138. BaggerJ.
166. Jeg kunde ikke døje flere af Hr. G.s
kjøbenhavnske Byrygter, og saa løb jeg
min Ye}.Hostr.ML.3. JakEmi.GP.97. især

m.person-obj.: jeg har aldrig kunnet døie
Camilla, og heller ikke skjult det. Hrz.

4*
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XIV.87. Drachm.F.I.198. Hende kan jeg
ikke døje. Hun er for stram. CEw.F.71.

3) (dagl.) i forh. døje med (m. meget, nok
olgn. som obj. for døje ell., især i bet. 3.2,

uden obj.). 3.1) have ell. finde sig i visse

(især langvarige) besværligheder, ubeha-
geligheder olgn., som en person (sjældnere en
ting) forvolder en. *For slig en Heltestreg
(o: at have flere koner) har Loven Punc-
tum sat.

I

Herr King sig altsaa maatte
lade nøie

|
Med een;

|
Der gives stakkels

Mænd, som nok maa døie
| med den.

Bagges.I.152. den stakkels Kone døiede
Meget med ham. CBemh.1.38. hver Nat
maa (hun) ligge og døje med sine Papil-
lotter. PoUlil9U.6. 3.2) m. flg. inf. : kun med
yderste besvær formaa noget; have møje
med; knap (nok) kunne, (han) havde sin

Kniv meUem Tænderne. Og jeg døjede
nok med at vriste den ud af Munden paa
ham, saa fast bed han i åen. Drachm.LK.
108. Mikkel (var) saa syg, at han døjede
med at rejse sig. JVJens.FD.56. Skjoldb.

A.102.
III. jdør^e, v. se II. dugge.
dfljelig:, adj. (af 11. døje (2); mi næppe

br.) som man kan taale, udstaa, finde sig i

olgn. Moth.D220. Slig Forhaanelse synes
ikke at være døielig.FSO.

Dø^(ei)n.igt, en. se Døgenigt.
]>fl^jre, en. se Dodder.
dflrjsom, adj. ['dwisoDm] 1) (a/" I. Døje;

dial.) forbunden med møje; besværlig;
møjsommelig. Feilb. 2) (af II. døje; sj.)

som taalmodig døjer modgang, besvær
olgn. Jeg har . . undervist hver enkelt i

at være nøjsom, døjsom og fornøjet. Troels
L.BS.I.24.

I>«r|k, en. se Dødike.
Dejt, en. [dwi'd] (ogs. (især i bet. 1)

skrevet Deut (JBaden.FrO.II. SaUVI.81),
Duit (Hag. III. 273). — f Døjte (i rim):
Beenb.I.240. Sort.Poet.83). (jf. ænyd. kaab-
ber døjt (Kalk.II.571); ligesom ty. deut,
eng. doit laant fra holl. duit, vistnok sa. ord
som oldn. J)veit (f), J)veiti (n.), pengeenhed,
egl.: (afhugget) stykke af noget, jf. J)veita,

hugge;jf. Dytken, Dytting)
1) (foræld.) navn paa en (til 1816 gæl-

dende) lille hollandsk kobbermønt (^/leo

holl. gylden). Moth.D221. Rolb.Ep.IIi.86.
VSO. Sal.WI.81.

2) (især dagl.) m. svækket bet. 2.1) (nu kun
m. overgang til bet. 2.2; ofte i forb. m. en
nægtelse) betegnelse for en mønt (ell. et penge-
beløb) af meget ringe værdi; skilling; øre.

Reenb.I.240. *(hvis) jeg jer læger ey i tre

til fire Dage,
|
Da vil jeg ey en Døjt be-

giære for Umage. Bolb.Paars.172. *Jeg
Boet mindste Døit ei kunde spare. TFess.

143. *naar man bare Tid ham vilde give,
|

Hver Døit betalt dem skulde blive. TBruun.
{Bahb.LB.I.219). Oehl.SE.20. HCAnd.IX.
266. Undersøg alle mine Regnskaber . .

Jeg har ikke gjort et Menne^e Uret for

en Døit. Oversk.II.297. *Ben Esra trykker

sig, forsikkrer højt,
| han ejer ej en Døjt.

Rich.L97. m. overgang til bet. 2.2 i forb. som:
f ikke agte ved en døjt (jf. agte 2.3).

*Dend Vande-blanded Drik, det Maske-
gressed pøyte,

| Jeg acter ikke ved en
[afre-afn og døyte. Sor^.Poei.85. VSO. Den

Karl er ikke en Døit værd.VSO. PalM.
V.45. Historiens ydre Lemmer og Lader,
som det ikke er en Døjt værd at kende.

ip JLange.MF.166. ikke give en døjt for,
regne for intet; ikke give noget for; ikke bryde
sig om. Hrz.V.179. Læser han Poesi? Hol-
der han af Blomster? Nei . . Han giver
ikke en Døit for det Jiele.Bergs.PP.378.
JLange.III.197. 2.2) (uden møntbetydning)
i forb. m. en nægtelse: (ikke) det mindste,
ringeste, bitterste; (ikke) en smule, (især
afvisende ell. foragt.), de 18 Aarhundreder,
de have ikke bidraget en Døit til at be-

20 vise Christendommens Sandhed. Kierk.XII.
134. Han havde endogsaa nedværdiget sig
til at blive rørende — det hjalp ifice en
Døjt. PEBenzon.SB.65. For Resten er man
. . ikke en Døjt klogere selvl AndNx.S.200.
hun vilde ikke tro en Døjt paa Gud mere.
ThitJens.FS.41. || især i udtr. ikke bryde
ell. (sj.) kere (JPJac.1.52) sig en døjt
om (jf. bet. 2.1 slutn.). Goldschm.Fort.I.216.
*l bryde jer ej en Døjt

|
om min Mening

30 og Tale. Hostr.DT.58. Du bryder dig ikke
en Døjt om mig. Det var bare lor at

komme i Stilling, at du tog mig. Wied.S.
261. jf.: *Saltvandets Sprøjt

| faar hurtig
mig lært, hvor ringe en Døjt

|
jeg skal

bryde mig om min Fjende. OMads.D.78.
I>ek, en. se Dødike.
Dal, en. [dø-'f| flt. -er. (fra no. døl, oldn.

dæll; afl. af Dal; poet, nu 1. br.) kun om
norske forhold: dalbeboer; dalbo; ogs. i al

40 alm.: nordmand. *Opløft din (etfjælds)
Røst, lad tifold Eccho høre,

|
Da til din

Priis en Døl vil her en Sang opføre. Storm.
(Bahb.LB.I.195). *01a? jeg kan høre,

| Du
est en ægte Døl, du taler L'et

|
Saa fyl-

digt ud. Oehl.HI.36. *Nu trykker Dølen
snart

|
Dansken med Broderart

|
Fast til

sit Bryst. sa.DM.22. *Hil Dig . .
| Trofaste

Folk af stærke Døler. Ploug.VV.II.21.
Dele-pindy en. (vist besl. m. 1. Dølle;

50 bødk.) især i flt., om smaa træpinde, hvor-

med de forskellige stykker af laaget ell. bun-
den i en tønde forbindes. VHOMadsen.Krudt.
(1881).27.
J>ølg, subst. (tidligere ogs. skrevet Dyl.

Moth.Dl89). (ænyd. dyl og dul (Arøboe.Da-
vidsPsalter.(1623).B3r), glda. dul; af dølge;

jf. Dølgsmaal; nu kun dial.) i forb. som
lægge ell. (nu næppe br.) bære dølg
paa, holde skjult ell. hemmelig; dølge (2)

60 (jf. lægge døigsmaal paa u. Dølgsmaalj.
Hvorfor hafve . . disse got Folk fortiet saa

gandske og baaret Dølg paa Kæyser
aroli IV. Befalning? Gram.(KSelskSkr.IV.

146). disse Betænkninger, hvilke Kæyse-
ren og hans Ministri slet ingen Døl bare
paa, men skriftede dem reent ud. sa.(smst.
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VJ26). VSO. Leth. (1800). lægge dølg
paa: MothJ)189. VSO. jeg skal ikke læg-
ge Dølg paa, at jeg tillige husede en vis

Stolthed ved at være en ulykkelig Elskers
gode Yeii.Za1cNielsJ'ortJ2. Thorsen. 133.

FeUb. t drage dølg over, (jf. oldn. dra-

ga dul å.) d. 8. man Kan ikke drage Dølg
over den Ting, som enhver formener sig

at kunne dømme udi. Brevl7ol.(LJBøtUger.
jEbeltoft.(1893).171). lo

dølge, V. ['dølqs] (nu især (kbh.og gldgs.)

i bet. 1 eU. dial. delle ['døl8]j; præt. (nu
især i bet. 1 og dial.) -ede (JSneedJJ.16.
GrundtvMBJOO. Bråndes

J

II.693. MaglPet.
F.I1.94) ell. (nu hm dial.) -te (Holb.InirJ.
375. E8p.§190. Thorsen.112. Feilb.) eU. (nu
næsten kun i bet. 2, jf. HCAndJlJ27 (ndf.
u.l.i) samt KalkJ.åOO) dulgte ['dul(q)d9, (sj.)

'dol(q)<?8] (tidligere ogs. skrevet dulte: Moth.
D189. HøysgA G.89, du 1 d e : VSO.) ; part. (nu 20

I. br.) delg-et (KSelskSkr.III.302) eU. (nu
især dial.) -t (Ps.69.6(Chr.VI). KomGrmneg.
IVJ248. Gravl.E.103. Esp.§190. Thorsen.112.
FeUb.) ell. dulgt [dul'(q)d, (sj.) doY((Od] (tid-

Iwere ogs. mrevet: dult: Holb.Éex.V.l.
Høysg.AG.89). vbs. (»j.)-nmg (vAph.(1764).),

jf. Dølg. {cenyd. glda. dylie (i beage bet.),

æda. dyliæ, nægte (med ed), oldn. dylja
(bet. 2), SV. dolja (bet. 2); besl. m. I. Dvale,
II. dol, dolhærdet; grundbet. er rimeligvis: ao
bringe i dvale, bedøve, derefter: forvirre, vild-

lede)

1) øve en hæmmende, undertrykkende
eU.beroligende indflydelse eU.indvirk-
ning paa (noget ell. nogen). 1.1) (iscer dial.)

om paavirkning ved besværgelser, ovema-
turl^e midler olgn. (jf. besværge 2). H m.
h. t. farlige dyr, mennesker, vaaben olgn.:

gøreuskadeltg; binde (Q.a). AtdøUeTyve
Haand, Roerkarle, Bagvasker. JySaml.IV. 40
130. »Tag Huder paa | Fra Top til Taal
I
Da kanst du Slangen dølge! Grundtv.Saxo.

1.67. han har dulgt Eders lystige Sind,
som man kan dølge en Snog. ECAndJI.
127. 'Vor Herre han red i Herrefærd,

|

han dulgte alle Kugler og Sværd. CitJ848.
(FOhrt. Danmarks Trylleformler. I. (1917).
353). han kunde „dølle" baade Hunde og
Jagtbøsser. SophClauss.K.4. FOhrt.Dan-
marksTrylleformkrJ.(1917).326.360. MDL. 50
Esp.60. Feilb. | m. h. t. smerte, (en anden
persons) vrede, kærlighed olgn.: bringe til

at forsvinde ell. ophøre. At dølge Tand-
pine . . efter en bestemt Formular. FRMøll.
SS.69. ligesaa snart som Søren var blevet
behandlet . , saa dølledes ogsaa Smerterne
i Benet. MaglPetJ".II.94. At dølle Vrede.
FOhrt.DanmarksTryUeformlerJ.(1917). 377.
At dølle Kjærlighed, smst.385. || dølle ed-
deren ell. dølle for edder, kurere for bul- 60
lenskab. Junge. 229. MDL. 95. AarbFrborg.
1920.88.Jiim.h. t. rindende blod: standse;
stille. Jeg kan dølge Blod ., læse Vorter af
og saadan noget. PEMøU.DS.59. FOhrtJ)an-
marksTrylleformlerJ.(191 7).152.159161. 1 .2)

(iscer dial.) m. h. t. Ud: dæmpe (ved overdæk-

ning m. aske olgn., især for at holde ilden nat-^

ten over; jf. bet. 2.1 ). jeg har glemt at dølge
min Ild; spring au ud og slaa Aske paa
den. SvGrundtv.FÆ.Il. 95. D&H. biUedl.:

•Herrens Ord og boglig Konst
i
Dølgede

de vilde Flammer. Grundiv.RRJ.10. 1.3)

(dagl., især kbh. (lidt gldgs.) ell. sjæU ) m. h. t.

persons følelse, optræden olgn.: gøre mere
rolig, (af)dæmpet, behersket; dæmpe; kue;
holde nede; (ofte spøg. ell. iron.:) tæmme;
dukke. Hun havde igjennem en lang Aar-
række uddannet sig til Virtuositet i Ret-
ning af at dølge og beherske sig.Schand.^
TJM.82. Kierkegaard, hvis glubende Anti-
Humanisme han (o: Brandes) søgte at døUe
ved at afsløre dens . . Forudsætninger.
VilhAnd.GoeJI.216. saÆrasmJ.157. Han
tog Mod til sig og stirrede ufravendt og
stift paa den Hertug (o: en løjtnant), han
skulde nok døUe ham ; nu kendte ban ham.
ChrEngel8t.LD.10. (papegøjen) rakte Kloen
ud efter en halvraadden Pære, hun døl-
lede den med. NatTid.^'/iol920Aft.5.8p.2.

2) (fS og dial.) bevirke, at noget ikke ses

ell. bemærJces; skjule (især m. bet: med
forsæt, ofte: paa en listig, svigagtig maade
olgn.). 2.1) i alm. *(dronningen) fødte saa
væn en Søn , . | de kaldte ham Germand
Gladensvend,

| de dulgte ham, meden de
msia.tt'.DFV.nr.6.8. hvad gavner det, om
vi ihjelslaae vor Broder og dølge hans
Blod? 1Mos. 37. 26. »Bryst dig, ærværdigt
Field 1 hvis Hoved Skyen dølger.Rein.(Rahb.
LBJ.215). »Din (o: Dannebrogs) Glands ei

Nat skal dølge;
| Ei Lynet dig nedslog.

Ing.RSEJI.188. »Ei Alma sin Foræring
dulgte længer.

| Omkring sin Fader Se-
lerne hun hænger. PalMJVJ26o. *Hun læ-
ste det tre og tyvende Vers, | mens Taa-
ren bag Bogen hun dulgte. Drachm.STL.
153. Esp.60. jf.: *Med begge sine Hænder
hun dulgte hvert et Ord,

|
Hun hviskede

saa sagte, og saa tilbage foeT.Winth.VI.
246. (jf. bet. 2.2:) *Vil Dansken i Verden
fegte,

I
Men dølger Aasyn og Navn,

| Jeg
veed, hans Aand er ei ægte. Ing.RSE.VT.
251. refl.: »mindst dog paa Kampens den
blodige Sti | Skal En bag en Anden sig
dølgelBlich.D.II.116. •Hvor tindrer nu
min Stjerne?

|
Hvor dølger sig min Skat?

Winth.HF.21. *En Skaal for de Roser bag
Klitternes Rad, | som lunt mellem Lyngen
sig dølger. RichJ.6. Esp.60. fdølge med
noget, skjule, gemme noget; m. h. t. tyve-

koster: hæle. (dersom) bevisis, at de have
fiælet og døllet med Tyvnet, da blive de
Tyv. DL.6—17—17.

||
m. h. t. noget abstr.:

Gud . . du veed min daarlighed; og al

min skyld er ikke dølgt (1871 : dulgt^ for
dig. Ps.69.6(Chr.VI). •Hånd dulte dog som
en Philosophus sin Smerte. Holb.Paars.318.
•Vil I der med eders Bølger

|
Tolke, hvad

mit Hierte dølger. Oehl.L.1.240. Mennesket
føler Attraa efter at løfte det Slør, som
dølger Yor^den. Molb.Indl.30. tilsynela-

dende Aabenhed, der dølgede en haard-
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nakket Indesluttethed. 5randes.IJI.693. 2.2)

holde noget skjult ved ikke at omtale det; tie

med; fortie; holde hemmelig; undertiden

egs.: (be)nægte. Hvo som ligger i Skyel,

og røver nogen vejfarendis Mand, og
søger dermed Fieister, og døUer saadan
Gierning, hånd er Stiemand. DL.6—16—1.

Siiff kun frit ud, og dølg' intet for os. Holb.
JJIJII.2. *det er ilde,

|
Bekiendte Ting at

dølge ville. TFess. 79. Ing.DM.32. *Hvadmest
man har paa Hjærte, man sværest dølge
kan. Drachm.PT.19. Esp.60. Feilb. \\ døl-

fe noget hen, (1. br.) sørge for, at noget
liver skjult ell. hemmeligt; dysse ned. de

kan jo sagtens faa „døllet" det (o: at hun
fik et barn) hen. MaglPet.F.II.20. dølge
noget med en, (nu næppe br.) være enig

wea en om ikke at røbe noget. Tienestefol-
kene . . var meget forbittrede imod (de

gamle kaner), fordi de aldrig dulgte noget
med dem, men uden Ophold underrettede
deres Frue om alle deres Ondskabs-Paa-
innd. Ew.VI.152.

3) part. dulgt brugt som adj. (jf. gedulgt).

3.1) (især tjjj til bet. 2.i: skjult; gemt.
*De troede sig saa dulgte

| Som Duer i

'Klippespa\t.Winth.HF.63. jeg udtaler kun
min uforgribelige Mening og overlader
Den, der virker i det Dulgte (o: gud),
at giøre sin Gjerning med Dig. Schand.
TJM.h. jeg skjulte min Forelskelse og . .

nærmede mig den voksne, unge Pige i

dulgt Beundring. KLars.AH.éO. hendes
Sjæls dulgteste 'Kxog.Leop.PC.126. jf.:
Bekendelsen skjuler sig i en videnskabe-
lig Afhandlings dybere Dulgthed. Bran-
des.II.300. 3.2) (især dial. (sjæll.)) til bet.

2.2: uomtalt; fortiet; glemt, ded vil vi itte

huse etter (o: huske paa) — lad det være
dølt. Gravl.Herredet.(1919).39. sa.E.103.

||

som foregaar i hemmelighed (paa grund af
undseelse, underfundighed olgn.); hemmelig;
gedulgt. Samtalen var bleven saa dulgt.
Lavs sad og grinede saa sært til (pigerne).

Der var blevet hedt (i stuen). saJ.i9.
Dalge-I^selm, en. [2.i] (foræld.) hjælm,

der gør en person usynlig ell. ukendelig. Som
bekendt optræder Siegfrid med en Dølge-
hjælm, der gør ham ukendelig. ForiLand.
''*hl905.2.sp.l. overf: *Under Dølgehjel-
men

|
Vaaren favner tyst vor Jord. Recke.

SB.3. Delg:s-maal, et. [idøl'(q)s-] døls-

maa.\. IIøysg.AG.109. (tidligere ogs. skrevet

Dølsmaal: DL.6—6—8. Luxd.Dagb.I.440. f
Dylsmaal: Moth.D190). {ænyd. dylsmaal, /sv.

dols-, dulsmal; af Dølg; især CP) det at

holde noget skjult ell. Jiemmeligt; liemmelig-

holdelse.
|| f m. det, der hemmeligholdes, til-

knyttet ved præp. af: Dølgsmaal og Forneg-
telse af nogen saadan Ting, skulde og al-

vorligen straffes, paa det den Oprigtige og
Sandrue ikke skulde bære Byrden for den
Troløse. OeconT.IV.57. man snakker om
allehaande . . med omhyggelig Dølgsmaal
af den Interesse, man mulig torde føle.

Bahb.E.III.26. }\især i forb. i dølgsmaal,

i (al) hemmelighed; i det skjulte. Ægte-
skabet . . er beskedent og i Dølgsmaal,
dog boer Festligheden derinde. Kurk.VI.
113. Børd.SL.70. Hurtigt lærer den unge
Kvinde at se sig om blandt de jævn-
aldrende Ynglinge. Hendes Hu staar til

dem. Men Verdens Love vU, at hun skal
hige i Dølgsmaal for at være ægte kvin-
delig i sin Færd. NSvends.H.168. holde i

10 dølgsmaal, (nu kun dial.) skjule, dølge
noget, hos Farsernes Præster er (det) et
Religionsprincip, at holde deres Lære og
deres hellige Bøger i strengt Dølgsmaal.
Molb.F.159. Feilb. kun olm. (især jur. ell.

emb.) i forb. føde ell. fødsel i dølgs-
maal: Barnefødsel i Dølsmaal. DL.6—6—8.

VSO. Grundtv.PS.VI.349. det uægte Barn,
som . . i Midnatten fødes bag en Busk i

Dølgsmaal. Kierk.Xn.433. Lov. '^'^
Ii 1866. §

20 194. OBung.P.160. overf: denne i Dølgs-
maal fødte Teaternyhed (o: et anonymt
skuespil). Pont. (BerlTid.''Vil921.Aft.2.sp. 3).

a
lægge dølgsmaal paa, (jf. lægge

ølg paa; nu 1. br.) d. s. s. dølge 2. (jf.
dølge 2.1:) at hånd ej er Tyv, eller Tyvs
Medvider, og at hånd aldrig lagde Døls-
maal paa de Koster. J>i.6

—

17—14. nu
kun om noget abstr.: Hans Stilling nødte
ham til offenlig at lægge Dølgsmaal paa

30 sine Ideer. Goldschm.NSM. IV. 183. (han)
lagde ikke Dølgsmaal paa sit Had mod
de Danske. Allen.1.56. (jf. dølge 2.2:) hvad
de ikke engang lægge noget Dølgsmaal
paa, men tilstaae med den største Naivitet.
Hauch.MfU.137. Allen.I.135.

dal-hærdet, adj. se dolhærdet.
I. Delle, en. [idøla] (f Dille. CFSchmidt.

Vilde Træers Opelskning. (1 790). 41 . Funch.
MarO.II.57). flt. -r. (jf. sv. dial. doUor,

4a pi.; fra nt. doUe, dille, jf. ty. dille, tille,

tulle, rør, lysepibe; maaske besl. m. Dal og
I. Dole; sml. Dølepind; fagl.) metalrør,
der som et hylster omslutter den yderste ende

af et skaft olgn. og fastholder dette til en
anden genstand (jf. Fal^. Stikspaden er et

. . langt Jern, som paa den yderste Ende
er skarpt, og har oven til en Dille med
et ordentligt Spadeskaft udi. CFSchmidt.
VildeTræersOpelskning. (1 790).41. Drewsen.

50 Overs. afThaer.Landoeconomie.III.(1817).18.
(der) kjendes Spydspidser med DøUe, der
have to smaa Huller ved Siden af Midtrib-
hen.SophMull. V0.229. LandmB.L409.Feilb.
IV.101(u. doUe;.

II (^, foræld.) d.s.s. Ba-
jonetdøUe. MilTeknO.20. MilConv.L288.
Sal.^VI.652.

II. delle, V. se dølge.
Delle-bajonet, en. [I] ^ (foræld.)

bajonet, der anbragtes i en dølle i)aa qe-

eoværhbets forende. 0pfB?ILll2. SaUVL
652.

Dels-maal, et. se Dølgsmaal.
Demling, en. se I. Dumling.
I. \ Demme, et. (forkortet af Herre-

dømme ell. lign) d. s. s. Herredømme. *(vin-

teren) hænger sin Krone
|
Af liskrystaller

|
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Paa Fjeldvæggens Kanter, |
Til Tegn paa

sit Dømme. Staffeldt.117.

II. damme, v. ['domal Høysg.AG.89;
præt. -te ell. f -ede (HolbMeltindJ^06. sa.

EpJIJ.8) ell. t -de (VSO.); part. -t [dom'd]

HøysgAG.89. (æda. dømæ, oldn. dæma, eng.

deem, got. dorajan; af I. Dom; jf. dom-
fælde)

1) (især jur.) om dommer ell. domstol: af-
sige dom i en retssag: fælde en dom.
1.1) uden obj. (jeg vil) dømme retfærdeligen

efter Lov og Eet. DL.Domniered. Forordn.

*ltl799. retten maa dømme uden persons-
anseelse

I
den dømmende magt, ref eZZ.

myndighed til at dømme: domsmagt. Nørreg.

Naturr.325. Den udøvende Magt er hos
Kongen. Den dømmende Magt er hos
Domstolene. Grundl.(1849).§2. H i forb. m.
præp.: dømme i en sag. de Sager, som
Samfrænder bør at dømme udi. DL.l—

5

—23. HoW.Kandst.VJ. Der er endnu ikke
dømt i Sagen. JfO. dømme (i)m ellem
to parter ell. to parter imellem: Herren
skaf dømme imellem mig og imellem dig.

lMosJ.6.5. Retten maa dømme os imellem.
MO. jf.: naar jeg skulde have dømt dem
mellem, vilde jeg have dømt som den po-
litiske Kandestøber mellem Hattemager-
nes Oldermand og hans Kontrapart. ScMnd.
0.1.150. t dømme paa en sag ell. person,

afsige dom i en sag ell. over en person (jf.

paadømmej. „Sagen kand icke forliiges."
— „Saa kand jeg icke heller faae Tijd at

dømme paa den." EomCrrønneg.IV.304. (de)

have dømt paa en miUtair Person. Stampe.
1.401. VSO. dømme en imod eU. med,
(nu næppe br.) om dom, der gaar en imod
eU. med. Eilsch.Philhist.5. Underretten døm-
de mig imod, men Overretten med.FSO.
1.2) m. person-obj.: afsige dom over en.

\\

abs.: kende skyldig; idømme straf. 'Lad
dem ei dømme mig, som mig anklage.
Bahb.PoetF.II.25. 'At han var dømt, fandt
man retfærdigt,

|
At han fik Prygl, fandt

man ønskværdigt. Bergstedt. II. 50. den
dømte afgik straks til afsoning af straffen

j

II
m, nærmere angivelse af dommen, forseel-

sen ell. straffen; m.præd.: (dommerne) skal
. . dømme den Retfærdige at være ret-

færdig, og dømme den Skyldige at være
skyldig. 5M08.25.1. Dømme fri. vAph/1764).
nu især i forb. dømme en skyldig c«,

uskyldig, i forb. m. som (f for): (han)
blev dømt for en Kietter, og forviist Lsm-
det. Holb.CrW.1.3. han blev dømt som hæ-
ler, som medskyldig i forbrydelsen olgn.

[

Lisær i forb. m. præp. dømme en for,
ide en skyldig i, domfælde en for (en vis

forbrydelse), den Skyldige . . er dømt for
Tyveri eUer Meddeelagtighed heri. Straf-
f€lov^'>/2l866.§240. dømme en fra noget
eU. (nu næppe br.) dømme en noget fra,
dømme en til at miste noget; fradømme. DL.
1—o

—

19. At dømme een sin Rettighed
fra.FSO. Meddomsmændene skulle tiltages,

naar nogen skal dømmes fra sit Liv eller

sin Ære. JELarsen.SamlSkr.3AfdJI.(1857).
251. jf. (spøg.): Raadet har . . dømt En-
gelke fra sit Jomfrueskab, og benaadet
hende med Frøkens Titel.HoU).Kandst.IV.2.

dømme en i en bøde olgn., (nu næppe
br.) idømme en en bøde olgn. det var sel-

somt, at Stænderne udi Dannemark . .

skulde dømme de (norske) i Straff for
Utroeskab. sa.Z)J3'J7.40i. Jeg bliver dømt

10 i en svær Bøde. In^Æi-'-FIJJ60. MO. S&B.
jf.: Dømme (alm.: sætte, lyse^ i Band.
vAph.(1764). dømme en paa livet ell.

(tidligere) paa æren, dømme en til at have
forbrudt sit liv osv. MothJ)222. JELarsen.
SamlSkr.3AfdJI.(1857).276. dømme en til

(o: skyldig til at lide) en vis straf (især r».

flg. inf. ell. vbs.) : Saa dømmes hånd til at

omkommes af Gift. HolbJepJV.6. Søkrigs
A.(1752).§116. Er Nogen dømt til Fæng-

20 set paa Vand og Brød. Straffelov^ytl866.§22.
Forsamlingen . . dømte (Chr.VI: fordømte^
hende til Døden. Sus.13.41. 'En Mand blev
dømt til Pisk,

|
og de var velfortjent,

|

da Manden var en ^xib)3ext.Bergstedt.II.47.

landsretten dømte ham til bøder, højeste-
ret til fængsel

j t dømme til livet, dømme
en (uskyldig og derfor) berettiget til at be-

holde livet; frikende. DLJ.—5

—

19. den Ræt,
som kand dømme fra Livet, kand ogsaa

30 dømme til Livet \gven.HolbJep.V.2. VSO.
1.3) m. tings-obj.: dømme noget til ejen-
dom, (nti næppe br.) ved dom fastslaa, at

noget er (ens) ejendom. Naar (pantet) saaledis

taxeret er, da dømmis det til Ejendom. DX.
5—7

—

11. dømme en sag, (sj.) afsige dom
i en sag; paadømme, hver svar Sag skulde
de føre for Mose, og hver liden Sag skulde
de selv dømme. 2Mos.l8.26. Jsæt at hun-
den) aad hende — den unge Forbryderske !"

40 — „Saa behøvede De ikke at anlægge
Proces, saa var Sagen allerede dømt."
Schand.BS.367. dømme en dom olgn., (nu
sj.) afsige ell. udtale en dom. DL.1—6—12.

al Israel hørte Dommen, som Kongen
havde åømt.lKg.3.28. Kongen dømte si-

den aldrig nogen Dom, uden først at høre
Dronningens Raad. SvGrundtv.FÆ.II.136.

jf: Pilatus dømte, at deres Begiering
skulde skee. Luc.23.24. (bibl. :) dømme ret-

so færdighed (olgn.) o: fælde en retfærdig dom.
dømmer Sandhed. SacA. 8. 16. Hvorlænge
viUe I dømme Uret, og ansee de Ugude-
liges Personer ?Ps.8^.^. Oplad din Mund,
døm Retfærdighed, og skaf den Elendige
og Fattige Ret. Ords.31.9. Q (sj.) m. subj.-

skifte: *Vi andre Sager har, som nok fra

Livet dømmer,
| Og bringer om en Hals

den slemme lede Drømmer. Holb. Paars.
156. jf: *Hvad dømmer Kirkens Lov her-

60 om? Bagges.UngdJI.59.
2) (jf. I. Dom 2) om ikke-juridisk myndig-

hed: udtale en dom (1.2). 2.t) (især tD) i alm.

Dømmer ikke. Matth.7J. Læs kun dette

Brev engang, og døm saa, om jeg ikke
har ret. Holb.Vgs.(1731).II.ll. Om han for-

tiener dette Navn (o: patriot) eller ei, vil
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jeg overlade til Dem, min Herre, at døm-
me, naar jeg har fortalt Dem hvad
der passerede i Selskabet. J/Sweerf./J.^^^.

(sport.:) dommeren dømte frispark (o: i

fodbold)
i
m. obj. og præd. : naar Præsten har

beseet ham, da skal han dømme ham (o:

den spedalske) nreen. 3Mos.l3.3. imidlertid

blev jeg . . dømt værdig til tredje stu-

derende Kisisse. Schand.0.1.47. Il være

landsk. sa.STL.175. jf. (dial): Jeg har
altid dømt ham af til en Skruppert (D:en
daarlig person). Kværnd.

\\
(nu næppe br.)

m. obj. og præd. ell. i forb. m. for: anse for.
Holb.MTltr.503. *der ere mange til,

] Som
af en lumpen Skrivt for Lærde dømmes
vil. FrHorn.PM.147. den hele Verden vilde
dømme enhver fattig Karl . . rasende, naar
han modvillig vilde støde en saa anselig

dømt til, af skæbnen være bestemt ell. for- lo Lykke fra sig. PAIIeib.US.27. 3.2) (nu kun
dømt til. VSO. Hun spurgte . . om alle

yngre Sønner af Kongehuset vare dømte
til at være Drenge hele deres Liv. Schand.
IF.55. især m. h. t. noget, der ikke duer,

som vrages, kasseres olgn.: dette hus er
dømt til nedrivning

|
ogs. abs.: *han selv

er ej, hans Værk var ej, hans Navn er
dømt. Gjel.Bø.67. det nuværende System
(er) dømt. Pol.yiil920.8.sp.6. 2.2) (bibl.) om

dial.; jf. bet. 3.3^ udtale ell. danne sig et skøn
ell. en formodning; formode; tro; mene. in-
den en rynket Pande dømmer mand Crapri-
cer at residere. Hørn.Moral.II.25. (faderen
mente),a.t Snedkerhaandværket . . ikke kun-
de føde sin Mand. Endvidere dømte han, at
Sønnen ikke var stærk nok til at være Smed.
Thyreg.S.9. Jeg dømte nok det var ham der
gik ind. Kværnd. jf. Esp. 423.

|i
i forb. m.

gud: holde dom over menneskene paa den 20 om ell.paa: g ætte (paa).Feilb.I.230.IV.121.
yderste dag. jeg er ikke kommen, for at

dømme Verden, men for at frelse Verden.
Joh.12.47. Brors.215. opfaren til Himmels
. . derfra han skal komme at dømme Le-
vende og Døde.Katek.§66. 2.3) (jf. 1. Dom
2.3; især bibl.) fordømme (paa den yderste

dag), hvo som ikke troer, er allerede dømt.
Joh.3.18. *Hvo ret af Hiertens Grund paa
(Jesus) vil troe,

|
Skal aldrig blive dømt,

men finde evig Ro. Brors.100.

3) (jf. I. Dom 3) have ell. fremsætte en me-
ning ell. et skøn (om noget). 3.1) fisær (9) ud-
tale ell. danne sig en bestemt (især: værd-
sættende ell. kritiserende) mening (om
noget). Dømmer selv: lader det vel for en
Qvinde at bede med blottet Hoved til Gud?
lCor.11.13. Hvad vil folk dømme, når de
faer det at høre. Moth.D221. nogle tillegge

mig en Lunkenhed udi Religion . . Andre

3.3) især i forb. m. præp. af ell. efter: kom-
me til en vis slutning; slutte (sig til);

skønne. I skulde icke dømme, at hånd
var saadan stor Herre som hånd er, hver-
cken af hans Skickelse eller Bragt. Holb.
Ul.I.l. Suhm.ILl27. *af Alt jeg dømmer,

|

At Baronessen snart en Frier faar. PalM.
V.50. Paa Lyden af Fyrskibsklokken kan
(han) dømme, hvor langt de er. Norman-

30 Hans.SB.86. især i forb. som at dømme
efter (nu 1. br. af^ noget ell. efter (nu L
br. at) noget at dømme, i alm. føjet som
bestemmende, indskrænkende olgn. led til et

verbum m. bet.: hvis man tør slutte ud fra
olgn. Skibsfarten forekom mig meget an-
seelig, at dømme efter Skibenes Størrelse
og Antal. Bagges.L.I.184. Af Eders Ord at

dømme, har I et godt Horn i Siden paa
Maurerne. Hrz.XIli.24. *„Hvad er det for

dømme smderledes.Holb.Ep.III.338. især i 40 et Skib monstro?" — „At dømme af dets

forb.m. om: Hånd dømmer derom, som den
blinde om farverne. Moth.D222. *Døm
om min Kiærlighed af det, jeg vover
iml Ew.III.120. Nu dømmer De dog for

godt om mig . . Det er ikke Mod, jeg har
vist. Goldschm.1.349. \\ bedømme; vurdere.
Man bør dømme lærde Arbeider uden
gersonUg Anseelse. JSneed.VI. 559. *den
lindhed,

|
Hvormed jeg dømte dit ret

Master,
|
Det „Fruen" er." ARecke.P.ll.

Skikkelsen med Lygten var mere end al-

mindelig angst, at dømme efter den Maade,
hvorpaa Lyset afvekslende viste sig og
iors\ai\^dt.I)rachm.SS.61. efter alle jule-
mærker ell. solemærker at dømme,
se Julemærke, Solemærke.
-diomiine, suffiks, [-idoma] (c/lda. -dømæ,.

n. (i biskops-, konings-, koningedømæ ofl.

skafneBierte.Ew.V.162. Drachm.DS. 6.Man 50 Kalk. II. 589. Bimkr.138), oldn. -dæmi, n
kan overhovedet ikke dømme en Bogs
folkelige Værdi efter, hvor let den lader
sig læse. HBegtr.DF.1.9. dømme en fra
noget, (jf.u.bet.i.2; nu l.br.) frakende en
noget. JSneed.1.97. de fleste Mennesker .

.

tiltroe sig den Forstand, som de dømme
alle andre Mennesker fra. Ew.VI.258. (jf.

bet. 3.2:^ dømme een fra Forstanden (0: anse

en for ikke at være rigtig klog).VSO. (sj.)

(i biskups-, hertogadæmi ofl.); sa. ord som
glda. døme, eksempel (se Efterdømme samt
Dæmesagaj, oldn. dæmi, n.; jf. I. Dømme;
afl. af L Dom (af anden dannelsesmaade er

Omdømme^; brugen som suffiks viser paa-
virkning fra ty. -tiimer, fit. af -tum (i fiirs-

tentum osv.), jf.: den ågning dom (synes)'

at skulle i Plurali hedde dømme, saasomr
et Fyrstendom, tu fyrstendømme. Høysg.

m. bisætn. som obj.: *Etver Gud da monne 60 AG.49 ||
første led er i alm. uforandret, jf.

dømme, | Det var en Idræt stor. Oehl.NG. dog Biskop(s)-, Fyrstendømme; -dømme har
65. i forb. m. til og inf.: anslaa til. De fortrængt -dom 2, men er til dannelse af nye
fik udsondret to store, tykke Skarnbasser, ord nu 1. br.) afledningsendelse, hvormed aer

som de dømte til at være meget gamle,
ud fra de øvrige. Drachm.PV.78. Skibet
dømtes efter Bygningen til at være hol-

af substantiver dannes (abstr.) substantiver

(afintk), som betegner en vis magt ell. vær-
dighed; ogs.: et vist magtomraade (jf
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I

-dom 2); fx. Abbed-, Biskop(s)-, Bispe-,

Borger-, Fyrsten-, Herre-, Kejser-, Konge-,
Præste-, Zardømme.
dAmme-, i ssgr. til II. dømme ; iscer m

tU II. dømme 2 og 3. -kraft;, en. evne

til at dømme ell. skønne (rigtigt) om noget;

(sund) fornuft; skønsomhed (jf. Bedømmel-
seskraft). Eic.VII.17H. »Til at skjelne Løgn
fra Sandhed

|
Er din Dømmekraft for svag.

Heib.Foet.XI.46. Det Spørgsmaal, hvorvidt
Dyrene have Dømmekraft og „naturlig Lo-
gik'^. BasmXiels.G.II.19. et Brev, der rø-

ber politisk Modenhed, Iagttagelsesevne og
Dømmekraft, brandes.J.3io.

II
\ mening, er

Du ikke fornøiet med den Forklaring, saa

kan Du komme i Posen! — Nu kjender Du
min Dømmekraft. HCAnd.V.189 (jf. EStam-
pe.HCAnd. og hansnærmeste Omgang. (1918).

33). -kmist, en. {vist kun hos Eilsch.)

i forb. den lærde dømmekunst, gengivelse

af Kritik. EiUch.TermJ8. sa.Phil£rev.330.

-nygf adj. (1. br.) adj. til Dømmesyge, en
dømmesyg Moral. JPJac. 11.38. -»yge,
en. overdreven lyst eU. tilbøjelighed tu at

dømme ell. kritisere, jeg (er) ofte alvorlig

betænkelig ved al den Bitterhed og Døm-
mesyge, som kommer frem mellem Mand
og Mand. ZakNiels.XT.119. Præsters Døm-
mesyge. JakEnu.LF.181. EErichs.TM.8.

I. Dan, en. flt. f -nc (MothJ)228). (ænyd.
glda. æda. dø(ø)n (Harp. KrJ27. 149), olan.

daunn, got. dauns, lugt; besl. m. Duft, Dunst;
j/. I. døne; n« kun dial.) lugt. MothJ)228.
MDL. Feilb. || iscer: daarhg lugt; stank.
Doen, (i sdjy.) en ond Lugt. EPont.(KSelsk
SkrJ.74). Feilb.

II. Den, et, f en (Moth.DWl). [do-'n; sj.

don'] (jf.Arkiv.XII.357. Jørg.B.99(os Lønj
samt best. f. ndf. og IL døne^. (f Dyn. Moth.
D191). best. f. -et ell. (si.) -net (Grtmdtv^S.
11.375). flt. d. s. {ænyd. dun (og døn i ssg.

tordøn^, fsv. dyn (sv. don og i alm. åka),
no. dyn, dun, oldn. dynr, eng. din; jf. II.

døne, Torden O genopt. i slutn. af 18. aarh.;
m, især poet.) stærk, især hult genlydende,
rungende lyd; drøn. VSO. Torden er hans
(o: Thors) Døn naar han ager hen over
Skyerne i gnistrende Færd. Grundtv.TJdv.
1.269. i den dybe Stilhed gienlød det høie
Døn af deres Hammerslag. Mo?&.i-B.^4^.
*Saa langt over Sletten lyder der et Døn . .

|

Og Træerne skjælve ved Skuddenes Drøn.
Hrz.D.IY.58. *(havet) saaes med lange
Bølger glide,

| Hvis hule Døn mod Klip-
pen \øå. PalM.III.254. Bang.T.217. (et)

Sus af Vind . . der for hans byvante Øre
forvandlede sig til fjæme Vognes Døn.
JørgXT.89.

\\
(sj ) om luden af musikin-

strumenter) olgn. 'han dæmped Harpens
Døn,

I
Leged paa de løse Strænge. Grundtv.

BrS.T. fra det store, mørke Rum (o: en
kirke) lød taktmæssige Døn af en dyb,
stønnende Andagt fra en stor Menighed.
Goldschm.V.206.

I. døne, v. (ogs. dønne. Moth.D228. jf.
Feilb.). -te. {ænyd. døn(n)e, æda. dønæ (Harp.

IV, Rentrykt M'» 1921

Er.149. AM.), oldn. deyna, stinke; af I. Døn;
»M hm dial.) 1) udsende lugt; lugte, luften
dønner af rygelse. Moth.D228. Feilb. 2)
lugte (til); snuse (til). Feilb.

\\ f m. obj.:

komme paa spor efter; opsnuse; „lugte."

skulde ieg ei have dønt det et halft år
før. Moth.D228.

IL dene, r. ['do-na] (ogs. dønne [<do-

na]). -ede. {ænyd. døn(n)e, æda. præs. dyn
10 (AJi.), oldn. dynja; af H. Døn; jf. dunne

Il
O (især poet.) og dial.) give en hul lyd

(døn) fra sig; drøne. I Jordens Indvold
døner Dødens Torden. Thaar.(MO.). 'Drøn
af Luren dønner (c\d Sønner). Grundtv.PS.
VI.53. Nu slog Taamuhret, og medens Sla-

fene langsomt dønede hen i Rummet, vare
e som en Stemme, paa engang forstandig

og højtidelig. Goldschm.Yin.207. En Gang
dønner det pludselig hult under Vognhju-

å lene. Jørg.LT.22. Nede fra Stien dønnede
Sigurds Skridt op til dem, idet han løb
over ^xoQn. EidaeÆJ.290. (bornh.) om
torden : E8p.61. H spec. (til dels m. tilknytning
til Dønning^ om havets (bølgernes) drønen:
•med dæmpet Brusen | Døned Bølgen mod
sin Bred. Bagges.V. 239. Jørg.HV.48. »Ve-
sterhavets Vover dønner (co stønner). N
Jeppesen.SS.22. jf.: den dybe Dønnen af

Y6\keha.\et.Bergstedt.A.234. (overf.:) høje
30 Hvin af Smerte og Fryd svarede paa ae

bølgende Stød, der dønnede igennem ham.
SMich.HB.187.
Døning^, en. se Dønning.
I. denne, v. se I. døne.
II. danne, i*. se II. døne.
III. t danne, v. (ogs. dynne^. {fra nt.

diinen, strække, udvide, jf. fris. dinen (og
dunen, dunnen, svulme op), lioll. deinen,
oeng. {)unian, hæve sig; se Dønning) ^ hale

40 med lange, jævne tag. de (skal) stædse vel
smøre og dreje Vantet med Touget, og
ikke, i det de dynne, rykke alt for sterk.

SøkrigsA.(17o2).§433.
Danne-hat, se Dunhammer.
I. Dannike, et. se I. Dynneke. II. dan-

nike, r. se II. dynneke.
Danning, en. ['doneii, 'dønen] tidli-

gere ogs. skrevet Dynning (Bobinson.T.43. Sø
Lex.(1808).40. Goldschm.IlI.503) ; nu næppe

50 br.: Døning (Bagges.Tryl.60. HCAnd.VII.
98. MO.), Dyning (VSO.), Dining (VSO.;

jf. Feilb.: dinning^. flt. -er. (no. dyning, di-

ning, sv. dyning; laant fra nt. diining, di-

ning, fris. dining, hoU. deining; vel egl. vbs.

til III. dønne; ^L o^ C3 || m. h. t. mulig til-

knytning tu II. dønne se u. U. døne; jf.
sejerøsk dunning (ThorsenJ.2) vel ved til-

knytning til dunne) bølgebevægelse i havety

efter at den vind, der har foraarsaget den,

60 har lagt sig; efterdønning, (ofte, iscer ts,

i flt. med næsten sa. bet. som ent.). Søen skiød
saa stærke Dynninger, og gik alt for huul
for mit lille Faxtøy. Robinson.1.4 3. (genstan-

den) rulledes af Dynningen frem og til-

bage ved Havbredden. .fiiic/i.7IJ.o 7. *hist

mod Kysterne skvulper |
Havet i rhythmi-
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ske Dønninger op.Hrz.D.IV.18. HCAnd.
DB.251. i Sundet gik en tung Dynning, og
Vandet slog grumset mod Stranden, (jrold-

8clim.III.503. De var efterhånden komne
ud i den brede sø og drev sagte duvende
hen over den dovne dønning. NMøll.H.19.
en svær sydlig Dønning (o: d. fra syd).

Scheller.MarO.
\\

(uegl.) om andre rytmisk
gentagne bevægelser. *Det sitrende Øielaag
søger mod hende

; |
Brystet i Dønning, og

rejst engang
|
Maa Spørgsmaalet frem sig

finde. Drachm.DM.181. (luften) steg og
sank i stille Dønninger. JPJac.IJ. 5^6.

[I

(overf.) om aandelige strømninger i et folk

olgn. Det Hele vilde dog maaskee . . efter

en voldsom Dønning have lagt sig igjen.

Allen.I.178. Hverken de literære Bevægel-
ser eller den ved Grundtvig rejste Kirke-
strid formaaede at fremkalde mere end
svage Dønninger blandt Folkeskolens hiR-
Texe.JoakLars.F.II.71. Krigen med alle

dens smertelige Oplevelser laa . . som en
bevæget Dønning under Ordene. PolPla
1920.8.sp.2.
I>ems, et. se Dørns.
I. I>«r, en. [do'r] Høysg.Anh.23. hest. f. -en

ell.(nu kun dial.) -ren (Holb.Kandst.V.l. PA
Heib.Sk.1.410. Lieb.DQ.II.226; jf Høysg.A
G.120. OrdbS.(fynsk).Feilb.KoH.156);flt. -e

ell. (nu kun dial.) -re (KomGrønneg.II.200.
Grundtv.SS.I.120 (oo større). Ploug.II. 34
{co Tørre). Rich.II.97; jf OrdbS. (fynsk,
siæll.). Esp. §50. Feilb.). (ænyd. glda. dør,

/., æda. dyr, dør, run. dyr ( Wim.Bun.IV.
153), SV. dorr, (fsv. dyr(r), f. & n. flt), oldn.

dyrr, f. flt, og dyr, n. flt., ty. tiir (oht. turi,

f. flt); besl. m. eng. door, ty. tor, got. daur,
n. ent. fdaiirons, f. flt.) (se IH. Daare^ samt
m. gr. thyra, lat fores, f flt)

1) en til ind- og udgang beregnet
aåbning i væggen af et lukket opholdsrum
(værelse, bolig, hus olgn.), i alm. forsynet
medet bevægeligt lukke (jf.bet.2); døra åb-
ning, især efter præp. i. Da kom Herren
ned i en Sxystøtte og stod i Paulunets
Dør. 4Mos.l2.5. hvo som ikke gaaer ind
ad Døren i Faarestien, men stiger anden-
steds over, han er en Tyv og en Røver.
Joh.10.1. har du icke andet at bestille end
staa at kaage i Dørren. Holb.Jean.II.6.
*Mangen agtbar Nabo . .

|
Sidder i Dørren

og frydes ved Piben og ved sine Smaafolk.
FrSchmidt.ND.150. Bønnelycke.Sp.87 . overf.:

*Skrankerne fra før (1864) \
de faldt som

visne Rør,
|
læg Mand og Forsker mødes

i Livets åbne Bør. Børd.GK.219. \\om (luk-

ket) indgangsaabning paa jærnbanevogn, dro-

ske olgn.: hun vilde gaa ud af bilen med
sine kofferter, men blev siddende fast i

døren
|

2) flade af træ, metal olgn., der dækker for
en døraabning og kan aabnes og lukkes (i

alm. ved drejning om sin ene yderkant); dør-
flage. naar du beder, gak ind i dit Kam-
mer og luk din Dør. Matth.6.6. *Luktes
Kirken | Med sine jernbeslagne, tykke

I>er

Døre,
I

Da var der ingen Redning. Oehl.AY.
74. Herren da siger til sin Ven . .:

|
„Naar

om et Aar vi ses igien,
|
Har Sara en Søn

paa Skiødet 1"
|
Sara hun stod bag Dør og

loe,
I
Saa faldt det hende fremmed. Grundtv.

SS.1I.46. *man Døren for hans (o : suppli-
kantens) Næse lukker,

|
Og siger: „Denne

Gang var ei din Tour." IIeib.PoetX.215.
Han stod et Øjeblik ubemærket i Døraab-

10 ningen, hvor en Portiere traadte i Stedet
for en Dør. Tops.II.134. (han) trak Døren
til efter sig. PontiP.7III.57. banke paa
døren, se H. banke 1.2. døren gaar, se gaa.
overf. : (i) den store franske Revolution stød-
tes Døren op indefra, i de mindre Lande
kommer Bevægelsen oftest udefra.MiJw&m.
MB. 37. (1. br.) om portfløj: (Samson) tog
fat paa Dørene af Stadens Port og paa
begge Stolperne. Dom.16.3. ogs. om dør-

20 lignende lukke for skab, ovn, fuglebur osv.,

især i ssgr. som Kakkelovns-, Ovn-, Skabs-,
Vogndør osv. \\ i forb. bag døren, (nu
næppe br., foragt.) om den plads, der til-

falder den ringeagtede, (politikerne) kand
gandske intet omgaaes med deres Næ-
ste, uden hånd vil give dem efter . . at de
ere alleene højt opkommen i Viisdommens
Skole, men hånd endnu sidder bag Dørren
og er vanvittig. IIørn.Moral.1.42. De maatte

30 give den en Kindhest og vise ham bag
Døren (o: vise vintervejen), som torde dis-

Eutere dem deres Rang iblandt Original-
[istorieskrivere. Langebek.SA.40. Kongens
Ord i Ære, og mine ikke bag Døren (o:

foragt ikke mine). Grundtv.PS.V.140. jf.
(spøg.): han har ikke staaet bag døren, da
næserne (ørerne osv.) blev uddelt, siges om
den, der har en usædvanlig stor næse (osv.);

ogs.: han har nok staaet bag døren, da næ-
40 serne blev uddelt (o : har en meget lille næse).

Gadeordb? || talem. tale op ad døre og
ned ad stolper, se Stolpe, løbe (med)

f)anden mod døre og mure, se Pande.

I
saa dum, at man kan rende (sj.

obe) døre op (sj. inå) med en olgn.,

(egl.) saa tykpandet, at ens hovedskal kan
holde til, at man støder en dør op med den;
umaadelig dum. Vi vil jo Alle have ham
(o: fangen) ud; men ikke som Dosmere,

M der vU rende Døre op med de tykke Pan-
der. Ing.KE.1.33. (man maa være) stok-
blind, eller dum til at rende Døre op med,
for at troe, at det er Dig, som (han)
sværmer for. Gylb.IV.289. Chievitz.FG.166.
Mennesker, der vare saa dumme, at man
kunde løbe Døre ind med dem. Kierk.VII.
215. Tops.I.400. jf (sj.): Han er saa dum .

.

at man kan slaa ham mod en Dør. OBung.
P.271. Denne J. er en skikkelig Fyr, men

60 saa dum, at man kan lukke Døre op med
haml Tandr.HS.99. || falde med døren
ind i huset olgn. 1. egl.: støde døren op
saa voldsomt, at man falder ind i huset;

komme pludselig, uventet, hovedkulds. Mau.
1.157. Han falder altid ind med Døren i

YixLset.Oehl.XIII. 301. Blich.IV. 269. God-
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dag, min bedste Mand! — De kommer
ikke just ind ad lukte Døre, De falder

heller ikke med Døren ind i Huset. t7afe

Kntc.S.149. jf.: et Stykke af en Bonde-
knold . . stjTter ædende herind med Døren
i Huset (j: han er pludselig skubbet derind).

Ing.LBd.50. 2. (overf.) handle pludselig og
overilet BiehlJ)QJIL2S2. Paa en besyn-
derlig Maade er Herr Prof. Oehlenschlåger
falden med Døren ind i Huset, idet han
allerede . . har taget til Orde i Anledning
af nærværende, endnu ikke sluttede Ai-
handiing. Heib.Pros.III.234. nu vist kun
m. h. t. ytHnger: fremf&re noget pludselig,

uden nogen som helst indledning; buse ud
med sit æiHnde. Man bør ikke strax begynde
med sit Ærinde; det er at falde med Døren
ind i liuset.Heib.Poet.VII.338. Phug.(Stu-
denterkmn.63). Tillad mig, ikke at falde

med Døren ind i Huset, men at forberede
Læseren. Goldschm.VIII.401. H hverken
sanse (ell. se) dag ell. dør, se Dag 8.2.

II (1. br.) i ordspr. Lukker Vorherre én Dør,
saa lader han en anden op (o: glipper en
mulighed for en, aabner der sig en anden).
Mau.1585. BiehlJ)Q.I.194.

3) uden (tydeligt) skel ml. bet. 1 og 2: otn

den m. Dør 2 forsynede døraabning (ofte til-

lige om den omgivende karm olgn.); indgang
(ell. udgang). 3.1) i al alm. Arkens Dør skal
du sætte paa dens ^iåe.lMos.6.16. *Gør
Døren høj, gør Porten vid,

|
Den Ærens

Konge kommer hid! SalmHi.393.1(jf.Ps.
24.7). er dette ikke en forbandet Stue,
hvor ikke mere, end en Dør er. Holb.Bars.
11.11. Han gaaer til Dørren i Baggrunden.
PAHeib.Sk.I.214. 'Døren synker halvt i

Knæ. HCAnd.X.528. jf.: ved Guds Naade
bragt til Døren af mit Fædreneland, nem-
lig Hamburg. KlevenfJBJ.213. ordspr. : den
faar at lude (ell. bukke sig), som har lave
døre (o: den ringe og svage maa give efter).

Mau.5405. Hrz.XI.58. billedl. (jf.ndf): *0
Frelser! til bekymret Sind | Du gaaer ad
lukte Dørre inå. Ing.RSE.VII.84. se ogs. u.

aaben l.i. At komme i Kongens Navn,
det aabner alle Døre for En (o: giver
adgang overalt). Kierk.V.So. \\ for aabne
til. for (tidligere ogs.: inden > lukkede
døre, med ell. uden adgang for offentligheden
olgn. Forligelses-Commissioneme bør hol-
des inden lukte 'DøTTe.Forordn}°/il797.§27.
Klevenf.RJ.148. hvad nytter det nu bag-
efter at rejse en ny Debat, denne Gang
for aabne Døre. Pol.-^/tl920.7.sp.2.

fl
den

aabne dørs politik, (efter eng. open
door policy

;
polit.) det system, inden for et

bestemt interesseomraade at give aUe nationer
lige rettigheder. FridericiaSPolHHist.fral848.
II.(1906).96. BerlTid.^^lil921.Aft.ljip.3.

\\

billedl. (især poet.). *som et Slør
| Var væ-

vet for hans Aasyns Dør (o: øjet).Winth.
VIJoO. Nu forsøgte han at forsyne nogle
af sit Væsens mange aabne Vinduer med
Kroge, saa de kunde trækkes tU, og nogle
jad dets mange aabne Døre med Laase, saa

de kunde lukkes. BrandesJ". 176. især om
adgang ell. lejlighed tU (at opnaa) noget:
•Du tørst ikke græde for mig: . .

| Himme-
rigs Dør staar aaben for dig. DFU.nr.lO.
12. han havde opladt Hedningerne Troens
J)øT.ApG.14J27. Grundtv.SS.ni.431. denne
Dør til Glæden havde lukket sig for mig.
GvlbJII.104. Lykken aabner sin Dør paa
Klem for Dig, (vær ikke) fornærmet over,

10 at den ikke slaaes op paa vid G&h. VoUquartz.
P.167. U døren staar aaben (for) oZ^n.,

der er uhindret adgang, fri bane, frit spU
(for). Jeg (haabede at) finde Døren aaben til

min Lykke. JSneedJI.36. Dorren (stod) aa-
ben for de onde Begiærligheder. Grundtv.
SaxoJII.27. H aabne døren (for) olgn.,

skabe lejlighed (tU), give anledning (til) (jf.
aabne laj. Ordenes Forklaring . . aabner
os den første Dør til en sand Videnskab

20 om Tingen, som ved Ordet eller Navnet
betegnes. Gram.(KSelskSkr. 11.87). aabne
Døren for Laster. TBaden.Suppl.5. den giv-
ne Forklaring . . aabner kun Døren for den
meest ubegrændsede Vilkaarlighed. ffetfr.

Pros.lI.255. JPJacJJ.36. flliggefordø-
ren, (biblj indfinde sig hurtigt, dersom du
ikke gjør (jodt, da ligger Synden for Døren.
lMos.4.7. y ligge lige for døren (sj.;

alm. lige lor^, være umiddelbart indlysende,

30 nærliggende. Skarpsindige Mennesker falde
just allersidst paa Det, som ligger lige for
Døren. Hrz.IXJ.35. ThLaub.mtisik og kirke.

(1920.)105. B O t forb. staa (eU. være; for
døren, vcere umiddelbart forestaaende.
Gram.Breve.161. Nu var min Død for Dør-
ren. RobinsonJ.215. 'hvor i denne Tid han
Gavn nu gjorde!

|
Thi hans Examen jo

for Døren var. PalMJVJ256. vore Hjærter
bankede højt i Tillid til, at den „store"

40 Dag stod for Døren, og at Verden skulde
omkalfatres total inden Paaske. Drachm.
D.*ix. Vinteren stod for Døren. Skjoldb.SM.
30. H (1. br.) om en ny tids frembrud (jf.
Tærskel;, vi staae ligesom i Døren af en
Tiid, da vi bør sige alle de Ting farvel,
der kand adsprede vore Tanker. Spectator.

381. 3.2) indgangen tU ens bolig; indgangsdør;
/jo i-ediør; entrédør. 'Arnens nd er slokt;

I

Hjemmets Dør er lukt; | Gud dog sørger
50 for os aUe Bage. Ing.BSÉ.VII.239. vognen

holder for døren i jf. Heib.Poet. VII.366.
nu næppe br. (m. bet. „hus" olgn.): Den Mand,
I spørger om, bor næste Dør herved, an-
den Dør herfra.FSO. n gaa dør for dør
(VSO.), dør fra dør (MO.) ell. (nu kun)
fra dør (og) til dør. *Hun vandred og
hun tigged

| Fra Dør og til Dør.WinthJSF.
294. B (bo) dør om dør olgn., (bo) ved
siden af hina7iden (i samme Mts ell. i to nabo-

60 huse); være naboer. Vi boer dør om dør
sammen. Moth.D233. VSO. MO. Bang.SE.
207. jf. (om værelser i samme lejlighed): Des-
uden var det paa en Maade anstændigere,
end saadan Dør om Dør: Storstuen bredte
sig i hele sit høitidelige Øde mellem hen-
des og Møllerens Sovekamre. Gjel.M.288.

6«
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overf.: det Forfærdelige, Fortabelse, Tilin-

tetgjørelse boer Dør om Dør med ethvert
Menneske. Kierk.IV. 422. de to Nationer,
der bør bo fredeligt Dør om Dør. NatTid.
^*hl920Aft.2.8p.2. II

feje (sjældnere holde
rent. Holb.Plut.II.8. POBrøndst.RD.42) for
sin egen dør, rette sine egne fejl og mang-
ler, før man blander sig i andres; passe sit

eget. M.au.1.157. jeg haver nok at bestille

med at sætte mig selv til rette, og at feje

for min egen Dør. Holb.MTkr.32. *Hver
feie troligt for sin egen Dør,

| Og bedre
sig, før han vil bedre Andre. Oehl. VII.85.
Hrz.VIlI.l?. jf.: det er ikke værdt at feie

for sin Naboes Dør, og lade Skarnet ligge
for sin egen. Biehl.DQ.II.48.

||
gaa ens dør

forbi, undlade at besøge en, naar man af
andre grunde er i hans nabolag. Syngesp.VI
2.30. VSO.II.317. *0, ganger dog ei vor
Dør forbi,

|
Os volder ei den Kvide 1 Grundtv.

SS.I.401.\\høTe efter døren oZ^'n., (have
til hverv at) lukke op, naar dørklokken ringer.

Pas saapaa Døren, Constance, mens jeg er

nåe. IIeib.Poet.VI.63. mine Søstre (sagde),

at de gik ud . . saa at jeg maatte høre
efter Døren.Drachm.E0.177. LBruun.BS.I.
156. jf.: blive hjemme ved (o: for at passe
paa) åøren. Feilb. \\ synge (osv.) for ell.

veddøre(ne)3: uden for folks huse. Reenb.
1.206. (han) har rendt Verden om og spil-

let for Børe. Ing.LB.IV. 162. Min Moder
skal ikke sulte ihjel, mens jeg synger for
Døre i Yihorg. Blich.L37. HCAnd.SS.XV.
130. J^aA;^nM.M-L.58.||give veddøren(e),
give almisse til tiggere, der gaar fra hus til

hus (især i forb. m. en nægtelse). PAHeib.
US.269. Jeg giver Ingenting ved Dørene,
min gode Ma.nål IIrz.7lI.20. Gaa sin Vej,
Fa' er!— Jeg gi'er aldrig ved Børen.ALAr-
nesen. Adolf og Henriette. (1891). 22. KLars.
KÆ.18.

II
rende (1. br. \øhe) en paa

dørene, overhænge en med besøg ell. hen-
vendelser. *Naar Lykken sig for dem, I før
har æret, vender,

1 1 dem da ikke mer paa
deres Døre render. FrHom.PM.36. I løbe
mig for ofte paa mine Børe.VS0.III.L.171.
Den ene Kæltring render os paa Døren
efter den anden.PMølLI.306. Hun har dag-
lig løbet mig paa Børene. PFaber.SK.5.
Ballonen er jo en god Fæstning for En-
somheden, man bliver ikke rendt paa Dø-
rene deroppe. JLange.III.256. 3.3) yder-
døren set indefra, som grænse for ens ene-

mærker; udg angsdør (jf. Portj. især i faste

forb.: vise en døren ^f paa døren. FaUt.
Ovid.52), forbyde en ophold paa sine ene-

mærker; vise en ud. hvis du fremturer med
saadan Studsighed, nødes jeg til at vise
dig Dørren. Holb.Pern.1.7. hun blev . . viist

Børen. BlichJV.265. Gylb.IX.210.
||
jage,

drive, sætte, faa (osv.) en paa døren ^«m sj.

paa dør. Holb.Eandst.V.2. EBrand. UnderL.
110) o: ud af huset, at jage en på dørren.
Moth.D229. Henrich! leed dem strax paa
Bør. Holb.Kandst.V. 2. Dersom du aabner
din Mund, for at tale videre derom, da

skal jeg kiøre dig paa Døren. sa.Vgs.(1731).
1.8. lad nu være at skrige saa forbandet!
ellers bliver De kastet paa Børen. Hostr,
G.15. KMich.HE.12. Jf.; I maa ikke straffe
ham uden med Dørren (o: bortjagelse). Holb.
Hex.III.4. overf. : Saa snart saadanne Tan-
ker falder mig ind, driver jeg dem strax
paa Dør. sa.Abrac.1.8. Heib.Poet.II.54. f si a a
med døren, d. s. Moth.D230. hvis (du)

10 icke (er mig tro), saa skal jeg slaa dig med
Børen. JBPaulli.JM.70. paa lignende maa-
de (nu næppe br.): løbe, pakke sig,
skulle (olgn.) paa døren: Holdt Munden,
og lad mig speculere i roe, løber fort paa
Døren. Holb.Stu.II.3. *han ey vilde bie,

| .

,

og gik paa Døren bort. FrHom.PM.124.
Han blev . , saa rasende og forbittret der-
over, at jeg holdt det for raadeligt at pakke
mig paa Døren. Pamela.1.130. naar Herren

20 og Huset er forarmet, saa maae de fleste .

.

Folkene paa Børren. OeconT.VII.69. jf.:
*(gid) man før

|
Til Gud sig vendte om,

end Siælen skal paa Bør. Brors.319. abs.;

som udraab (befaling) : der er døren (o : for-
svind hurtigst muligt)]

\ jf. f : Saadant vil

jeg slet icke høre af min Svend, vil I icke
være anderledes, saa staar der een Dør
(o: saa herut!). ÉomGrønneg.IV.268. (nu
næppe br. :) Fort, fort paa Dør. Holb.Er.III.

30 6. Olufs.GD.201. *Afsted! Paa Døren med
dig snarest muligt. PalM.V1.112. || føre,
drive, (nu vist kun:) sætte til dørs,-
jage paa døren; fordrive, du (maa) hielpe
mig at føre ham til Dørs, lad os børste
denne Skielm af Tverds og Endelangs.
KomGrønneg.I.316. (overf.:) min (feber)
vilde ikke lade sig drive til Dørs ved no-
gen slags Medicamenter. Overs.afHolbLev-
ned.99. Skønhed straaler ned fra store Fla-

40 der, det Stygge og Uforklarede er for-

trængt, sat tildørs udenfor. Brandes.XI.198.
Drachm.DJ.1.39. || maatte til dørs olgn.,

(nu næppe br.) være ell. blive tvunget til at

gaa; overf. (jf. æda. doræ sec, faa afføring,
se Arkiv.XXV.112) : Maven vil renses, og det
Suurdey, som Projecterne have foraarsaget,.

maa til Børs. Holb.Rpb. III. 6. OeconT.II.
17. \\ følge en til dørs, som høfligheds-

bevisning ledsage en, der tager afsked, til

50 yderdøren. Høysg.S.206. (hans Gæster blev}
modtagne med al muelig Artighed, og fulgt
til Dørs med Venne-Gaver. Gh-undtv.Snorre^
III. 204. Bøgh. II.110. Drachm.T.206. ogs.

(dagl., nu sj., iron.) d.s.s. jage, sætte paa
døren. VSO. *Du er det eneste Fristed hér
(o: i selskabssalen),

|
Hvor Ynden blev fulgt

til Dørs (o: hvor der ingen er). KaiHolb.VV.
58.

II
sætte (ell. stille^ en stolen for dø-

ren, se Stol.
II
inden døre olgn., inde, un-

60 der tag (mods. ude, under aaben himmel) (jf^
indendørs^. Flux, pack dig i dette Øyeblick
af mit Huus, og understaa dig aldrig meer at
sætte en Fod inden mine Dørre. KomGrøn-
neg.II.254. *huuslig Flid boer inden hver
Mands Dørre. Thaar.PB.59. Man maakunne
have Fred inden for sine egne Døre. MO. især
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i forb. sidde lunt (eU. vanBt, f varm^ in-
den døre, 1. sidde hyggeligt og lunt i sin(e)

stue(r); have til at bide og brænde. 'Ja, sad
jeg varmt inden Døre . .

|
Med Alting paa

det Tørre, |
Som I, Høistærede, heT.Aarestr.

12. vi sidder lunt inden Døre, savner Gud
ske Lov intet. Ji^5'.J3J.iO. Barnet bragte
nye Udgifter . . Han maatte være godt om
sig, for at de kunde holde sig den sløje

Dørfløjene ind til Sovekammeret. PortfJ^P.
IV. 59. -fylding, en. en i et (tykkere)

rammevcerk (ramtræet) indfalset træflade i

dørflagen (jf. -spejl;. Moth.D232. VSO. Der
blev banket paa Dørfyldingen, udefra. A
Kohl.MP.II.112. sparke dørfyldingen ind '<

Derg, en. se Dorg.
O D«r-g^ab, et. [3.i] (1. hr.) døraabning.

Stuck.lJ.63. den lumre Middagsluft smæl-
Vinter fra Livet og sidde lunt Inden Døre. lo dede ind ad det store Dørgab i Gennem-
AndNx.PE.III.179. 2. (nu næppe br.) have

sit gode udkomme; være velstaaende. 1 sidder
varm inden Dørre, og har Midler Guds
Velsignelse nok. KomGrønneg.I.o7. Biehl.

DQ.Ii.395. *Min Kone sidder varmt inden
Døre; |

Derfor tog jeg hende. OeWjSHJ?9.
jeg sad . . lunt inden Døre og kunde til

Nød undvære de 40,000 Rbd, GoldschmJI.
95. y især i nægtende, betingende og spør-

træk mod Gluggen. SMich.Æb.l54. jf. -hul

1 : Dørkarmen var stødt ud og Dørgabet ud-
videt. JPJac.1.254.

I. Døree, en. se Dorg. IL derge, v.

['dørqa; altn. 'døra] (ogs. skrevet dørre. Gold-
8chm.VlII.288. Drachm.STL.112. ScheUer.

MarO.— nu kun dial: dorge. VSO. MDL.
79. Feilb.). (oWn. dyrgja; afl. af Dorg; for-

men dorge (jf. no. dorga; omdannet efter

gende sætninger: komme uden for ^nw 20 Dorg; ^SK.) fiske med dorg. 'Man meder.
næppe br.: ud af) en dør ol^., komme
ud (i det fri; ell.: til selskabelighed olgn.).

Vi maa betiene os af saadanne Leyligheder;
thi vi kommer ellers icke ud af Dørren.
Holb.KB.1.2. Vintertøi, Hatte og deslige,

som vi ikke kunne undvære, om vi ellers

skal komme ud af en Dør. Grylb.IX.60.
AndNx.DMJII.194. vi har ikke været uden
for en dør i hele denne maaned i

og dørger, og Liner udsætter. XordPrun.
D.70. de fiskede Rødspætter i Vaad, og
dørrede Makrel — hvilket vil sige at fiske

under Sejl. Goldschm.VIII.288. Drachm.S
TLJ.12. at dorge, det er at give et lille

ryk fremad i snøren og så lade den gå
tilbage igen. CMKvolsgaard. Fiskerliv iVe-
8terhanherred.(1886).28. I vore Fjorde „dør-
ges'* der .^Makrel med en i Vandskorpen

IL dar, adv. [døV] (fra nt. dor, igennem; 3o spillende Krog. BøvP.III.524.jf.: De sven

jf. durk, dørhale. Dørslag) ^L i forb m.v. som
hale dør, d. s. s. dørhale. SøLex.(1808).38.
Saaby.'' H staa dør, (1. br.) sejle videre, for-
cere sejladsen (gennem en hindring). CollO.

ScheUer.Mar0.^se\\e (isen) dør, (bomh.)
sejle igennem (isen). Esp.61.
Ome-yissgr. 1) ['do^-^r-] af I. Bør {æda.

dyr-, dør- (se u. -tærskel; , oldn. dyr-; jf.
Døre-) iscer af bet. 2 (ell. 3a); hvor intet

ske Dørgefiskere skal i den senere Tid
have gjort gode Fangster af Makrel, .fieri

Tid.'^/sl906.M.3.spJ.

Der-gerifft, en, et. [3a] (ænyd. d. s.;

jf. Dørregt. Moth.D233; bygn.) d. s. s. -ind-

fatning. VSO. IPMiiller.MitSy8tem.(40pl.
1904).71. -greb, et. 1) d. s. s. -haandtag.

(han) vilde gaa og havde Haanden paa
Dørgrebet. Goldschm.VII.247. JPJac.II.

andet er bemærket, foreligger denne bet. 2) 40 129. 2) (fagl.) m. mere omfattende bet. (især

i udtr. et sæt dørgreb; om (et ell. to) haand-
tag („trykkere") m. tilhørende tværstang, (en

ell. to) halse osv. Gnudtzm.Husb.241. her-

til: Dørgreb(s)fabrik. Krak. 1920. II. 322.

-haandtajg^, et. stykke træ, metal olgn.,

der sidder paa enden af en igennem laasen

gaaende tværstang, hvormed døren aabnes ell.

lukkes; trykker (jf. -greb I, -vrid, -vrider;,

saa rører jeg da atter Dørhaandtaget paa
kiémt i 50 mit Barndomshjem — saa gaar jeg ind

ad. den Dør, jeg sidst lukkede . . for

syv Aar siden. Jørg.Danimarca.(1921).45.
LBruun.BS.1.106.
dor-hale, v. [H] ['døriha'la] -ede; part.

-et ell. -t (WCarstensen. Den gamle Skole.

(1882).306). {fra nt. dorhalen (ty. durch-
holen)) ^ hale (et tov) igennem (en blok

olgn.), saa at det strammes ud; stivhale.

SøLex.(1808).38. (skonnerten laa) med beg-

» enkelte tilfælde af U. dør, se dørhale. Dør-
slag, -aabning^^ en. Tops.II.134. Kabi-
nettet stod et ØiebUk tomt. Derpaa fyld-
tes Døraabningen af tlrtekræmmer P.s
svære Skikkelse. Pcn78.GF.JI.7i. -driver,
en. (fagl.) d. s. s. -lukker. Arbejdsløn.26.
D«re-, i ssgr. (tidligere ogs. Derre-;.

(glda. dør(r)e-, oldn. dura-, dyra-; egl. gen.

flt. af I. Dør; nu sj.) d. s. s. Dør- 1; jf.
Dørstok samt: 'Dørre-klemt (o

døren) han TSi&heT.SortJ^oet.72. 'døreløse
Stræder. SophClauss. UB. r.

Der-fald, et. 1) (foræld.) d. s. s. -fals.

Moth.D231. Sal.V.703. 2) f d. s. s. -fang.

MO. -fals, en. (især bygn.) fordybning i

dørkarmen, som dørflagen slutter ind i (jf.
-fald 1;. VSO. MO. e. abn. -ftang, et. (nu
næppe br.) sidestykke af dørkarm (jf. -fald 2).

MO. Paa Dørfanget hang en . . Haand-
kxav.VThist. TV. 11.384. -flagre, en. [3.i] 60 ge sine Mas'ter og Spryd fuldtaklede, ind

(1. br.; iscer fagl.) d. s. s. Dør 2. Sal.V.703.

-flej, en. [3.i] 1) (1. br.) d. s. s. Dør 2

(jf -flage samt SaUVI.653). vAph.(1759).
•Dørfløjen aabnedes sa^e. Drachm.SB.74.
2) den ene halvdel (fløj) af en fløjdør (jf.
-vinge;. lKg.6.34(Chr.Vlafvig.). begge

satte. Vanterne dørhalede. Stænger og
Ræer omie.HBDhlpJVJll.
Dar-hammer, en. 1) (især foræld. eU.

om udenlandske forhold) en paa indgangs-

døren anbragt hammer, hvormed man banker

paa. VSO. (han) steeg op ad Steentrappen
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og bankede stærkt paa med den blanke
Dørhammer. Winth.V111.182. Goldschm. VT.
29. TroelsL.lI.100. 'Postbude kommer —
Dørhamre slaar. Bode.D.18. 2) (nu sj.)

tværtræ over døren. (Kalk.1.423). Da jeg
er temmelig høj . . stødte jeg Panden
mod Dørhammeren. £;ic;i.JJ.555. Sal.V.?03.

-holdei*; en. en paa gulv ell. væg anbragt

indretning, der kan fastholde døren i aahen
stilling. TelefB.1920.3037. \ -hug, et. [1]

om smal døraahning. disse stejle graa Mure
med det ene lange smalle Dørhug, ad
hvilket baade Mennesker og Heste fik

AdLg?aig.SMich.Gio.32. -hul, et. 1) [3.i]

aaming i muren til anbringelse af en dør.

VSO. MO. Gnudtzm.Eusb.80. 2) (nu sj.)

hul (m. klap) i dør (fx. paa apotek til ud-
levering af varer efter lukketid). VSO. MO.
-hængisel, et, f en. (Kalk.V.200). VSO.
MO. Dørhængslerne løb ud i brede Beslag.
Recke.ST.61. -indfatning, en. (bygn.)

liste, der dækker dørkarmens kant og et stykke

af den tilgrænsende væg (jf. -gerigt^. Sal.

'V.705. hvor Dørindfatningen . . har et

eget Ornament i smukke Linjer, bør dette

i&e skjules af nogen 'PoxMere.VortHj.IV2.
56.

I. JDørk, en ell. (dial.) et (D&H. Gravl.

Øen.202). [dørg] (sj. Dyrg, Dyrk. — f Tørk.
Gram.Nucleus.1615). {ænyd. dørk og tørk
(Kalk.IV.522), sv. durk, dæk, opbevarings-

rum; fra (m)nt. holl. dork, kølrum, jf. oeng.

J)urruc, lille dæk, lille skib (eng. dial. thur-
rock, afløbsrende, kloak); oprindelse uvis) .^
1) dæk nede i skibet, strækkende sig over

en mindre del af skibets længde (fx. gulv i

kahyt ell. maskinrum). Hovedet maatte han
have liggende imod Dørken, mod Kahyts-
gulvet. Drachm.III.230. (han) fandt Peder
Styrmand siddende i „Den skønne 0" med
et Rugbrød og en Spegesild. Skibskisten
stod paa Dyrget. GravT.0en.2O3. Maskin-
mester E. . . havde (da damperen stødte

paa grund) befundet sig paa „Dørken" i

Mask.inrximinet.Dagbl.^/nl905.1.sp.6. || her-

til Dørke-Iem (Drachm.STL.237), Derk-
plade (jærnplade til gulve i maskinrum olgn.

Hag.III.312) ofl. 2) f rum i bxmden af et

skib ml. kølen og det underste dæk, hvor vand,
urenligJied osv. samler sig;kølrum (jf. I. Bun-
ke 2.2 J. Gram.Nucleu8.1615. 3) m. h. t. ældre
krigsskibe: det bageste rum i lasten (op-
bevaringssted for lettere artillerisager olgn.).

SøLex.(1808).38. nogle og halvfjersinstyve
Cadetter, som stuvedes formelig under
Skandsen og i Børken. JJFaludan.Er.l00.
Funch.MarO.II.32.

II. dork, adv. se durk.
I>er-kami, en. den firkantede ramme

(af brædder ell. planker), der indfatter dør-

aabningen (uden for fagl. ofte tillige om
dørindfatningen). Moth.D232. VSO. lKg.6.
31(Chr.VIafvig.). Dørkarmen (o: paa den
brændende stald) var stødt ud og Dørgabet
udvidet over sin dobbelte Bredde. JPJac.
1.254. Arbejdsløn.22. -kleuDime, en. (dial.)

smal aabning, der fremkommer ved, at en
dør staar paa klem (jf. -sprække^, han stak
sin lange, lidt anløbne Næse ind til dem
fennem Dørklemmen. Pont.F.II.48. sa.DR.
.50. jf.Feilb.IV.122. -klinke, en. (sj,

-klink. Bang.HH.3). Moth.D232. Sibb.II.20.

Pont.LP.VII.136. =^sæt ditVindu paa Stang
{

og let Dørklinken af ! |
vi gaar Soltid imod.

Stuck.D.4. -klokke, en. [3.2] ringeapparat
10 ved indgangsdør. vAph.(1759). CBemh.IX.

134. *Her er Fred for en Sjæl, der er træt
|

af at høre sin Dørklokke kime. Blaum.Sib.
13.

II
spec. om butiksklokke. MO. Pont.F.II.

56. -klædning, en. (nu kun dial.) den del

af døren (2), der omgiver fyldingerne; ram-
træ. Amberg. -laas, en. [3.i] falle- ell. rigel-

laas ell. (i alm.) en forbindelse af begge dele,

hvormed en dør lukkes ell. afiaases. vAph,
(1764). en Larm, som naar en rustet Dør-

20 laas oplukkes. Blich.(1846).V.33. Krak.1920.
11.718.

II
(dagl.)om dørhaandtag: da han tog

i Dørlaasen, blev Nøglen drejet om.Drachm.
VT.77. Sofie blev staaende med Haanden
paa Dørlaasen. Bang. L. 139. -lem, en,
(1. br.) den øverste ell. nederste del af en dør,

hvis to halvdele kan aabnes hver for sig;

halvdør, (han) lænede sig med Ryggen
op til den nederste lukkede Dørlem (paa
stalddøren). Schand.TF.II.381. -led, et. (nu

30 1. br.) et i en snor anbragt lod (olgn.), der

ved sin vægt trækker en dør til (jf. -trisse,

-vægt;. vAph.(1764). VSO. MO. -lakker,
en. (fagl.) apparat, der automatisk lukker

en dør, naar den slippes (jf. -driver). Til

selvlukkende Døre bruges Dørlukkere.
Gnudtzm.Husb.237. DagNyh.^Vel 911 . 3.sp.2.

Dorns, et. (ogs. Dømsk. Feilb.; Døns.
VSO. Feilb.; Dons. Moth.D91. Feilb.) {ænyd.
dørns; fra nt. d6rns(e), dons(e) (mnt. dor-

40 nitze, dorn(t)se, dontze, mht. diirnitz(e)j,^

fris. dorns(e), dornsk, dornst; maaske fra
slavisk dwernice, stue; (sd)jy.) opholdsstue;

dagligstue. Dørens, en daglig Stue som
er næst ved Døren. EPont.(KSelskSkr.I.74).
MDL.93. Opholdsstuen, hvor Familien
samles, spiser og sover, kaldes i Sønder-
jylland og det sydlige Nørrejylland „Dø-
rens", „Døns", jyous". Feilb.BL.51. Han
fulgte nu med Jakob ind i Dørnset, hvor

50 Ingeborg just var ved at sætte en bedre
Aftensmad paa Bordet. PThist.P.166. *Bag-
ved (de gamle gavle), i den dybe Gård
(o: i Flensborg),

|
hælder Dørns mod Pisel-

port.Rørd.GK.66. *vi Bønder kom, men
uden Sværd,

|
med Økse, Fork og Plejle,

|

fra Lo og Smedje, Stald og Døns. NJep-
pesen.SS.20.

I>or- overligger, en. (bygn.) tvær-

bjælke over dør (anvendt i st. f. et „stik");

M dørplanke. OrdbS. -plade , en. navneskilt

(især af porcelæn ell. messing) udvendig paa
indgangsdør. Bergs.FM.12o. Paa Dørpladen
læste jeg minVen Musikerens Navn. Schand.
F.457. -planke, en. (bygn.) d. s. s. -over-

ligger. Gnudtzm.Husb.SO. -post, en. (nu
mindre br.) d. s. s. -stolpe. Es. 6.4. VSO^
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MO. (kaptajnen) saa' ind i Smedien gen-
nem Sprækken mellem Døren og Dørpo-
sten. Drachm.PV.67. -ramme, en. (1. hr.)

d. s. s. -karm. Sal.V.703. Feilb.

diørre, v. se II. dørge.
Der-slag, et. [II] [idoT^i;Bla(0q,'d«r-]/7^

d. 8. {ænyd. d. s., sv. durkslag; fra ni. dorslag
(mnt. dorch-, ty. durchscUag^) I) (smed?)

stempel (i alm. m. skaft) til at slaa huller igen-

nem metal og drive nagler tid med; hulstempel

O/.Durkslaaer, -slag, -slager). Hallager.319.

Wagn.Tekn.147. Hannover.Tekn.152. Jk }& f
jæmnaal til at rense fænghul med. MilTeknO.
62. 2) (kog.) køkkenredskab m. gennemhullet
metalbund, hvorigennem man sier noget; sigte

(sold), den, der ideligen, som Poeterne
sige, øsede Vand udi et Dørslag, saa at han
ikke kunde giøre andet end at løbe stedse
fra og til Kilden. Holb.Ep.V.^156. sa.Kh.389.

før give Himlen . . at Kopperne maatte
tilrede dig som et Dørslag (o : genre dig saa
arret, som et dørslag er hullet). Ew.VIlI.82.
Risen heldes derefter i et Dørslag, at alt

Vandet kan løbe fra. ChMourier.Brød.(1821).
212. Schand.F.284. Grønne Ærter dampes
møre i (vand) og ophældes paa Dørslaget,
hvorefter de rystes i Smør. FrkJ.Kogeh.6.
Der-spejl, et. (nu kun dial.) d. s. s. -fyl-

ding. VSO. -sprække, en. i alm. om
sprække, der fremkommer, ved at døren (2) ikke

slutter nøjagtig til karmen, ell. (især) ved at

den ikke er lukket helt i(jf. -klemme). IngXB.
1.51. En lang Gang førte mellem Cellerne

;

i denne laae jeg en Dag paa Hug og ki-

gede gjennem Dørspræ&en. JIC^nd.5j.9.
„Fru Skjoldborg har sit Værelse lige ved
Siden af." — „Og saa saa' De os gjennem
Dørsprækken ?" Hostr.US. V.2. Jegvæmmes
ved det Sladderens Kryb, som gennem
Nøglehuller og Dørsprækker sniger sig ind
i vore Hjem. ^Tans.J/.i 9. -sten, en. [3.i]

især om forhold paa landet: trappesten foran
indgangsdøi-en (tidligere ogs. tjenende som
dørtrin. Kalk.V.201. MothJ)233). man (sad)
endnu ude paa Dørstenene og noldt Aften-
passiar (o: i en landsby). Pont.LP.VII.94.
Regnen piskede stridt mod Taget, plaskede
ude paa Dørstenen. JFJens.FÅSP. AndNx.
PE.II.107. -stok, en. 1) (jf. no. dørstokk;
foræld.) d. s. s. -trin. Moth.D234. det er
noget usædvanligt, at jeg pleyer komme
over Dør-Stokken, undtagen i Embeds-
Forretninger. Buge.FT.40. Til høie, til hel-
lige Dørrestok (o : til en kirkes indgang)

|

Ei nogen (kriger) nu meer sig nærmer.
CFrim.AS.84. Sal.V.703. 2) f d. s. s. -stolpe.
*ved høie Dørstok binder (den ulykkelige
elsker)

\
Sin Strikke fast, om Halsen kaster

den,
I
Og hænger død. Pram.0.180. -stol-

pe, en. (glda. dørræstolpe) stolpe, hvortil

dørkarmen fæstes, ell. som selv tjener som
karm(stykke); uden for fagl. alm. om side-
stykke i dørkarm og dørindfatning (jf. -postj.
de skulle tage af Blodet og stryge paa
begge Dørstolperne. ^ITos.i^. 7. Der paa
Dørstolpen staaer Byloven opslagen, in^r.

EMJ.81. Paa den store nye Veranda . .

sad to af de unge Herrer paa Trappen,
lænet hver mod sin Dørstolpe. BangJj.127,
(sj.) am portstolpe: Fyrsten skal . . staae
ved Portens Dørstolpe. Ez.46.2. -stop-
per, en. træklods, metalprop olgn., fadsat i

gulvet for at hindre døren i at aabnes for
meget. D&H. -stud, en. [3.2] (jy., nu næppe
br.) betegnelse for en særlig stor og smuk

10 stud, der i stalden stod nærmest døren, denne
er en god Dørstud, hin en Kongestud. Iris.

1806JII.4O. FeilbJBLJ52. -stykke, et.

(nu 1. br.) maleri ell. (malet ell. udskaaret) de-
koration paa ell. over en dør. han kunde male
fanske smukke Blomster til et Dørstykke.
'AHeib.USJ70. Blich.IV.233. CBemh.X.

113. en ottekantet Havestue med Dørstyk-
ker malede af N. N. Architekten.1920l21J.19.

-svend, en. [3(2)] (foræld.) d. s. s. -vogter.

20 (Kalk.1.423). HCAnd.X.432. BMejborgJAvet
vedChrV.8Hof.(1882).31. -trin, et. fodstykke
til en dør; nederste tværstykke i dørkarm
(„bundstykke") (jf. -stok 1, -træ 1, -tærskel^.
MothJD234. 'paa Kirkens høie Dørtrin . .

|

Stod Munken. vrtn<A.FI.64. DenKnægt skal
ikke sætte sin Fod over mit Dørtrin. Bøgh.
1.282. Arbejdsløn. 46. y tO overf.: grænse;
overgang (jf. Tærskel), (han var) paa Dør-
trinet indf til YjTgetj\eme.JPJac.II.21.

30 li
over et dørtrin, i talem. m. sa. bet.

som (over en) dørtærskel: (ikke) tro (ell.

stole paa) over et dørtrin, smst.i.38.

Tro ham ikke, Else ! Han er en hul Karl,
som man ikke kan stole paa over et Døt-
trin. Holstein. T. 36. GyrLemche.VK.87. nu
næppe br.: Han kan ikke huske over et
Dørtrin (o: er meget glemsom).VSO. have
(sj. være) syv sind over et dørtrin.
VSO. MO. Mau.II.248. Er Du .. af den

40 Slags Piger, der ere syv Sind over et
Dørtrin ? Thyreg. UdvFort. II.2 70. -trisse,
en. (nu 1. br.) trisse (m. lod, jf. Dørlod),
der tjener som dørlukker. VSO. M.O. -tryk,
et. [3.2] (fagl.) en ved indgangsdør anbragt
kontakt til elektrisk ringeapparat. Indstem-
mede Dørtryk. PriskurantforDa. Elektriker-

Forbund.(HobroJ915).12. -træ, et. 1) {glda.

døretræ) tværtræ i dørkarm, dels (nu næppe
br.) om det øverste: de skulle tage af Blo-

50 det og stryge paa begge Dørstolperne og
paa det øverste Dørtræ af Husene, ^ilfos.

12.7. (han vilde ride) ind af en lau Dør
gaa et Huus, (men) blef klemt imellem
adlen og Dørtred. SoH.Poet.72. VSO. MO.

dels (nu iscer dial.) om det nederste: dørtrin.

(Kalk.I.423.V.201). *Paa Dørtræet Katten
|

Sig trykked op i Kiog.Winth.HF.285.
PMøll.1.93. nu kan du prøve paa en ene-
ste Gang til at komme over mit Dørtræ.

60 Skjoldb.SM.54. billedl. : *da han var død,
|

Sig satte paa vort Dørtræ
|
Baade Fattig-

dom og ^øå.Winth.HF.83. j| over et
dørtræ (jf. u. -tærskel) i talem.: enes
kunde de ikke over et Dørtræ (o: ikke

paa nogen maade). Aakj.B.187. have syv
sind over et dørtræ: om vegelsindede
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Folk siger man, at de kunne faae syv
Sind, medens de gaae over et Dør-Træe.
EPont. SielensUdødelighed. (1 762). 36. Mau.
11.248. 2) (sjæll.) dørstolpe. OrdbS. jf. Thor-

sen.41.133. -tseppe, et. (sj., især foræld.)

tæppe, hængt for en dør; portiere; dørforhæng.
den unge Væbner (berettede) hvad han
havde hørt bag Dørtævtpet Ing.EM.I.105.
HCAnd.IIL202. Etlar.SB.90. -tærskel,
en. (dial. -tæskel. KomGrønneg.1.263). (æda.
dyr-, dørthærskil(d) ; især G) og dial.) a. s. s.

-trin. Es.6.4. *Naarmand en haandfuld kun af

samme kraftig Frø
|
Frem for Dørtærskelen

om Aftenen vil strøe. Holb.Paars.Sl. Tem-
plets uskiønsomme Beboere havde aldrig
tilladt ham at komme længere end til Bør-
tærskelen.Ew.VLlO. Schand.TF.1.46. Feilb.

Esp.47. italem.: komme inden for (f in-

den) ell. over ens dørtærskel olgn.,

komme ind i ens hus. IIolb.Pern.II.4. sa.

MTkr.580. Biehl.DQ.III.14. ower/". ; Ridder-
bøgerne har endnu aldrig faaet Fod inden
min Dørtærskel, smst.133.

||
(overf.) grænse;

indgang (alm. Tærskel^. Vinteren havde
allerede været drøj nok . . skønt de lige

akkurat var naaet over Dørtærskelen til

det nye Aax.AndNx.M.146. \\ over en
dørtærskel, (jf. -trin, -træ 1^ brugt i

forsk, talem. som udtr. for kortvarighed, om-
skiftelighed olgn., egl. m. bet.: (i løbet af)
saa lang (o: kort) tid som det tager at gaa
over en dørtærskel, ikke tro (ell. stole paa^
en over en dørtærskel, (egl.) ikke stole

paa en, saa snart han er ude af døren; ikke

stole paa en i mindste maade. (frænder), som
man ikke kan troe over en Dørtærskel.
Grundtv. Snorre. II. 238. CBernh. IV. 290.
Mo'er siger, at du ikke er til at stole paa
over en'Dørtærske\..Wied.S.259. KnudPouls.
U.131. ogs. i forb. m. andre v., fx. Hånd
kand ikke huske over en dørterskel.
Moth.D234. e. br. (jf. u. -trin/ || have syv
(nu næppe br. ni: Mau.II.248. ti: VSO.VI.
237. Mau.II.248) sind over en dørtær-
skel olgn., (egl.) skifte sindelag syv gange paa
vejen fra den ene stue til den anden ; være i høj

grad vægelsindet (jf. u. -trin, -træ 1). Moth.
D234. Hun blev sær og urimelig og havde
syv Sind over én J)ørt?ers\s.e\.EJuelIIans.

TJD.130. EJørgensen.BudolfSchmidt.(1906).
91. t -vinge, en. d. s. s. -fløj. vAph.(1759).
Leth.(1800). CP -vogter, en. [3(2)] {ænyd.
glda. (Bimkr.) d.s.; tsær højtid.; om nutids-

forhold bruges alm. Portner ; jf. -svend) Marc.
13.34. Jeg forføiede mig til Parlamentet (og)

blev indladt af Dørvogteren. FrSneed.1.424.
Han lod strax ved Dørvogterne og Dra-
banterne sin Ankomst melde til Kongen.
Ing.VS.IlI.230. en Dørvogter, der sidder
den hele Dag paa en Stol i Porten (i et

polsk Jierskabshus) for at lukke den i For-
vejen aabne Trappedør op.Brandes.X..32.
cm en hund: Far vel Feierfax, min troe

Hund og Børvogter. IIolb.Jep.IV.6. billedl.:

hvor Nidskhed er Dørvogter, lukkes Gav-
mildhed ude. £ieRD§.II.56i. CP -vagter-

ske, en. [3(2)] (ænyd. glda. d.s.; 1. br.) Joh.
18.17. Holb.Paars.240. Grrundtv.BrS.42.
-vrid, et. (si. i rigsspr.; jf. -vrider^ d. s. s.

-haandtag. Kidde.B.137. Dørvriddet peb,
og Mølleren stod inde i Stuen. NJeppesen.
HT.160. -vrider, en. (sj. i rigsspr.; jf.
-vrid^ d. s. JakKnu.In.33. Feilb. -vægt,
en. (nu 1. br.) d. s. s. -lod. MO. D&H.
JDes, en. [dø's] {ænyd. d. s. ; fra nt. dos,

10 søvnighed; besl. m. oldn. diis, (vind)stille, eng.
doze, se døse) 1) tilstand mellem søvn
og vaagen; især om en søvnlignende
sløvhedstilstand, der skyldes sygdoms-
anfald ell. stærk aandsfraværelse. det ud-
mattede Legem sank hen i en bevidstløs
Bøs. Bahb.E.V.129. Jeg sad i en halvt fra-
værende Døs og brød mig ikke stort om,
hvorledes Folk saa' nå. Drachm.VT.246.
særdeles mange af dem, der dø uræmiske,

2« vise fortrinsvis Billedet af Sløvhed, Døs,
Apathi. OBloch.D.U.89. falde hen i (en) døs

i

(billedl.:) *Vort Liv (er) en Døs imellem
Søvn og Yaiagen.Blich.D.II.30.

|| gaa i

en døs, være uden klar bevidsthed om, hvad
der foregaar omkring en. VSO. Hun drømte
. . om en liUe fin Fyr, som hun kunde
kysse ihjel . . Og Dagen efter gik hun i

en Bøs. Schand.BS.124. 2) CP især m. ned-
sæt.bet.: dvaskhed; dvaletilstand; uvirk-

30 somhed. *0p af Dvalen, op af Døsen,
(

Vækkes alle Mand. Grundtv. PS.VI.434.
*efter Daaden kom en Døs,

|
Som spørger

om sin Mage. sa.SS.lI.344. Beslutningen
. . skrækker ham op af Eensformighedens
Bøs. Kierk.V.124. han var kommen ind i

en Døs af Dovenskab og Uoplagthed. JP
Jac.II.180.

dese, V. ['dø-sa] -ede; vbs. Døseri (s. d.).

(laant c. 1700 fra nt. ell. ty. dosen (jf. Døs,
40 døsige; besl. m. sv. dusa, slumre, oldn. dusa,

holde sig stille, eng. doze; jf. II. Daase, HI,
daase, I. duse, dvas, HI. dysse)

1) befinde sig i en døs (i); halvsove; blun-
de, (ofte m. overgang til bet. 2). Thomas
tænkte paa sin Landsbykirke, hvor Folk
døsede eller sov under Pastor Birks rhe-
toriske Stiløvelser. Schand.TF.II.141. han
begynder at blive søvnig . . han døser med
aabne Øjne . . han soYer.VilhAnd.BT.39.

50 Jeg har ikke sovet, jeg døsede blot lidt.

AndNx.M.46. om febertilstand (feberdøs):
Schand.AE.373. OBloch.D.U.88. \\ i forb.

døse hen, glide over i blund, søvn, drømme
olgn. (negl.:) paa vort eget Hoved hvUer
Ansvaret, hvis vi lade Troen døse hen.
Monrad.BV.19. *ået (var) ham, som vakte

|

mig, naar i Drømmene jeg døsed hen.
Schand.SD.xxx riii.

2) (især m. nedsæt, bet. og om tilstand af
60 længere variglied; jf. Døs 2) være uvirk-

som; drive. Moth.D234. jeg (ønskede) at

udrydde det Barbarie, Qvamiterne hidtil

havde døset i.Bagges.NK.312. Mine Læ-
rere have ladet mig vide, at jeg ikke be-
stiller saa Meget nu som før, og at jeg i

de sidste Maaneder, som de sige, har be-
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gyndt at døse. ScAacfeJ 79. *Sjælen vækkes
|

jop af træg og aandløs Døsen. Schand-ND.
108.

Il
døse hen, (nu næppe br.) d. s.

FGhMbJSSJ.342. Hans var ganske, hvad
man kalder en Bondeknold, der gik og
døsede hen. HCAnd.XlI.309. ||

(trans.) i

forb. m. adv.: døse tiden hen ell. bort
olgn. (jf. bortdøse 11.1033"j. af saadan en
Kiedsommelighed . . baade gabes og dø-
ses (megen tid) hoTt.JSiieed.V.312. *Saa-
dan nu i skummel Harm jeg døser hen
mit Liv. Oehl.BG.214. FruHeib.B.I.314.
Schand.SF.172. H (overf.; jf. døsig 2 dittn.)

om noget, som efter sin natur skulde være i

(livlig) bevægelse: være (næsten) uden be-

vægelse. Søen døser. Fleuron.Gi'um. (1919).
47.

3) (1. br.) om lys: give et mat skin: bræn-
de svagt (jf. døsig 3/ *Lampeskjæret dø-
sed dunkelrødt. Schand.UD.106. B. skruede
Lampen, der var begyndt at døse hen,
høit op. BergsJ*F.59. jf.: 'bag de røde,
svulne Øjenlaag

|
som matte Lygter dø-

sede hans 0\ne.Schand.UD.89.
4) (nu næppe br.) trans.: faa tU at døse

(1); virke mere ell. mindre stærkt bedøvende;
bedøve, (en) døsende Buskvæxt. KSelsk
Skr.XII.395. jf.: lang og døsende tom var
Tiden. HCAnd.V1.327.
Døseri, et. [dø sa'ri'l (sj.) vbs. til dø-

se (2). unge Mennisker kand ved lidelig
Svier og Døseri blive gandske u-beqvem-
me til Forretninger. Holb.yiascJI.3. hold
do^ op med det døseri

| dase-Tem,
ndj. (nu næppe br.) som er tilbøjelig til at

døse. VSO.
dosin^, adj. ['dø-si] adv. (d. 8. ell.) -t (fra

nt. eU. ty. dosig (jf. døse^; besl. m. sv. då-
sig, eng. dizzy, svimmel; jf. HI. dus) som*

døser; tilbøjelig til at døse. 1) jf. døse 1:

søvnig, naar hånd sover saadan om Ef-
termiddagen, bliver hånd saa døsig. Holb.
Pants.II.8. EColb.(Rahb.LB.I.203). Hrz.
LyrJ.29. Jeg har været saa tung og dø-
sig og stakaandet i al denne Tordenluft.
JPJac.Br.90. Kusken sad sammensunken
og døsig paa Agebrættet . . som om han
sov.WiedXO.o. 2) t9 (især m. nedsæt, bet.

og om varig egenskab) til døse 2: sløv;
dvask; uvirksom; dorsk. *Vor Aand var
døsig, som vort Legem træt. OehlJPSkr.1.
415. (paa) den døsige Sang mærkede han,
at Mjøden . . allerede maatte have smagt
dem godt. hig.KE.1.107. *han saae den
døsige Mængde begeistres.Heife.Poe^.FZZJ.
126. *Lad toin Østens Drot blandt købte
Friller

|
Døsig strække sig paa Purpur

nd.PMøll.1.98. Peter var en dum, doven
og døsig Dreng. GylbJ.285. Kierk.VII.467.

II (overf.; jf. døse 2 slutn.) om noget, som
efter sin natur skulde være i (livlig) bevæ-
gelse: træg; sløv; langsom. *I Fangenskabet
sygner det (o: livet),

|
Og Blodet døsigt

rinder
|
Lig Floden, der i Sandet mat

|

Sig taber og forsvinder. Hol.st.IV.117. Der
kom en synlig Adræthed over de indtil

30

nu Udt døsige Hænder. Homskeerne kryd-
sedes som Klinger over Smørhullet. Aakj.
VF.o3. 3) O jf. døse 3; om lys: uklar;
mat. 'Lad Lampen staae, den brænder
døsigt; men

|
Den brænder dog endnu.

OeU.ND.413. Der brændte sex døsige Lys
paa tre . , Spilleborde. In^.iB. 1. 68. *En
Tællepraas belyser

|
Med døsigt Skin et

Udleri. HolstXHblJ.17. B:oUtein.D.H7. 4)
10 (nu næppe br.) jf. døse 4: som faar (en)

til at døse (1); bedøvende. *En hvid og
døsig Taage

|
Ud af sit Giemme foer. OeM.

NG.48. Ingen Vind bevægede den rød-
mende Lyng; Luften var lummer og dø-
sig. Blich.II.278. 'Saa døsig, lummer og
saa tyst

|
Er Sommermiddagsstunden.

Winth.V.?6. Dø»is-lked, en. 1) [1] Etv.
VI. 7. (jeg) følte af og til en Døsighed,
der let kunde være gaaet over til Søvn.

20 Hauch.MfB.43. der var ingen mild og
lægende Døsighed over hende (^: en re-

konvalescent), tværtimod, en urolig Mathed
var der. JPJac. II. 109. Pont.LP.VII.23.
2) [2] Holb.EpJI.101. Evig kunde vel saa-
dan Døsighed og blind Kulsviertroe dog
ikke vare. Birckner.Tr.97. 3) (vet.) den søv-

nighedstilstand , som ledsager forsk, (infek-
tions)sygdomme (fx. kuller) hos heste. OrdbS.

L
(tidligere) om ledsagende fænomener ved
dkuller. VSO.
l>«8t, en. se I. Dyst.
Deting^, en. se Dytting. Datken, en.

se Dytken.
Da>tire, flt. af Datter. Datre-, i ssgr.

til Datter; om tilfælde, hvor Døtre- (som
flt.) findes ved siden af Datter-, s. d. -par,
et. (sj.) *et venligt Døttrepar,

|
. . mig

imøde smiier.JHSmidth.Poes.ll. -skåle,
en. (efter ty.-svejtsisk tochterschule ; af ty.-

40 svejtsisk tochter, pige; gldgs.) pigeskole for
bedre folks døtre; højere pigeskole. Indby-
delse og Plan til en Døttreskole. Tode.
(bogtiteU787). 1791 anlagdes en (skole for
pigebørn) i Klarebodeme af Selskabet for
Døtreskolen. JohsSteenstr.KH. 1. 157. Frø-
kenen var paa Døtreskolen hele Formid-
dagen. Breum.HH.48. Trap.V.279.

\. I>atte, en. se Dot.
II. datte, V. (ogs. dytte. ThorsenJ.33).

50 (no. SV. dial. dytta, dotta, støde; besl. m.
donte, dotte, jf. H. dutte; s/oeH.) sætte no-
get fast imod et underlag; støtte (imod no-
get). *arme Smaa,

|
Som end knap paa

Fod kan døtte. Grundtv.PS.III.301. H tscer

refl.: sætte sig ned for at hvile sig (et

øjeblik); hvile sig (lidt). MDL.93. Thor-
sen.133. Ih, du kan dog døtte dig et Graant
(sidde ned et (d\ébMk). AarbSorø.l91oJ.32.
Dattin^, en. se Dytting.
dar, adj. [dø-'v] læses som ø (i) døv.

Høysg.Anh.23. foræld, (sj.; egl. akk. m.) -en
(I>rachmJ)J.II.58). (æda. døf (AM.), oldn.

daufr, eng. deaf, ty. taub, got. dau&; besl.

m. doven; grundbet. synes at være: omtaaget,
uklar, sløv; m. h. t. bet.-tidviklingen jf. dum)

1) som delvis eU. helt mangler hørelsen

60
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(jf. tunghør, stokdøvj. l.i) i egl. bet. hvo
gjør stum eller døv, eller seende eller blind ?

mon ikke jegHerren ?^Mos.4Ji. deres Øren
skulle blive åøve.Mich.7.16. Blinde see og
Halte gaae. Spedalske renses og Døve
høre. Matth.11.5. (Bulwervar) temmelig døv.
HCAnd.XII201. han er døv paa det ene
øre, paa begge ører

|

(spøg. :) naar hun var
galhovedet, saa var det over det, at hun
var døv og ikke kunde høre. Schand.SF.
282. ogs. om forbigaaende tilstand: *Man
bliver døv af al dfen StøU Heib.PI.34.

\\

ofte i forb. som døv og dum (nu næppe
br., jf. dum 2) ell. (sj.) døv og stum,
døvstum: Den døve og dumme Pige fra

Wedbeck havde sit Barn i Kirke. Luxd.
Dagb.1.386. VSO.I.651. Cit.ca.l840.(FOhrt.

DanmarUsTrylleformler.I.(191 7).226). (mid-
del for) Døve og stumme. Cit. beg. af 19.

aarh.(smst.). (nu kun dial.) om forbigaaende
tilstand: *(frygt) Ham giorde døv og dum,
blind, følesløs og lam. Holb.Paars.84. en
kan baade blive døv og dum af den alarm
her er.Feilb.I.217.

\\
(nu næppe br.). i ta-

lem. og ordspr.: han er døv som en sten
(ell. en østers, se Østersø, stokdøv. Moth.D
217. PAHeib.III.77. den døve hør noget,
den blinde seer ixi.iei.Moth.D217. m. over-

gang til bet. 1.2: der skal god (ell. en skrapt
mund til døve øren. Mau.1590. Grundtv.
Saxo.I.148. 1.2) (overf.) som ikke lader frem-
satte ytringer (især bønner, formaninger olgn.)

gøre (dybere) indtryk paa sig; som ikke lader

sig overtale, omstemme, røre olgn. (af en yt-

ring); ufølsom (over for). *(jeg) Omvan-
ker Nætterne blant døve Fieide,

|
Hvis

Gienlyd spotter kun med Balders Klager;
j

Hvert koldt, hvert følesløst, som Nannas
Hierte! Etv.(1914).III.20. Bagges.IV.2o4.
*De bade til Himlen, men døv den var.

FGuldb.II.101. (uegl.:) uden vaagen aan-
delig sans. *0m lydhør trods andre

|
Jeg

var, eller døv,
|
Det dages med Tiden.

Grundtv.PS.V. 163. || især i forb. være
d V f o r ft til, imod^ noget, de sendte N. N.
til Paris at begiære Satisfaction . . men
det Franske Hof var gandske døv til saa-
dan Begiæring. Holb.Intr.II.189. *Hans
Hevn er tømt, og jeg mod alle Trusler
døv. Eii\III.70. *hvo tør være døv til hele
Folkets ^iermne? NordBrun.Jon.44. PA
Heib. Sk. 11.79. *Døv er hans følesløse

Sjæl
I

For Glædens milde Røst. Lund.ED.
40. disse haabefulde Ynglinge, der i Ho-
vedstaden vare blinde for Litteraturens
Skatte, og døve for Videnskabernes ven-
lige Kalden. Grundtv.Udv.I.186. *Saa er I

dog ikke længer
|
For mine Bønner døv.

Heib.Poet.IV.371. *naar disse Sange . . over
andre Toner glemmes,

|
og en yngre Slægt

for dem er åø\. Ploug.1.208. INalbandiån.
DenstoreJammer.(1917).51. jf. (sj.): Det høre
Gudl og være døv ved (o: bære over med)
Synden, sagde Sancho. Biehl.DQ.IV.226.

||

talem. være døv paa det ene øre olgn.,

ikke ville høre, hvad der siges til en om et (nær-

mere bestemt) emne. kongen var noget døv

Så
det øre som vendte mod det „liberale".

lønning. G.IV1.93. Jævnlig maatte han give
sig Luft i et Suk over, at han ikke havde
ham hjemme; men paa det Øre var PeUe
bestandig døv. AndNx.PE.11.75. (l.br.:) Ge-
neralen, som var lidt døv paa det latinske
Øre (o: som kun forstod latm mangelfuldt).
PalM.IL.L130. vende (sj. lægge. Hostr.

i(i US.1.10.) det døve øre til (noget), ikke
ville høre tale om (noget). Mau.L158. de
fandt, at det var deres Pligt at vende det
døve Øre til, hvor bitterligt hun end kla-

gede. JPJrtc.JI.^9. naar han i Diskussion
stødte paa en Sagkundskab, han ikke kunde
hamle op med, vendte han det døve Øre
iil. Pont.LP.VII.51. Jørg.EA.6. tage den
døve mands hat (Feilb.IV.123) ell. den
døve hat paa, (nu kun dial.) vende det

20 døve øre til. Moth.(MO.). I Selskab med
sine Herredsbrødre maatte (præsten) un-
dertiden høre en og anden Glose for sin

Tjenstvillighed; men han tog den døve
Hat paa. Nordlyset.X.(1829).110. prædike,
tale for (sj.in. Grundtv.TJdv.II.201) døve
ører olgn., tale forgæves; spilde sine ord paa
en, der ikke vil høre. det er at præke for døve
Øren, at vilde med Bønner bringe dette
Pak til mindste Dyds Vdøvelse. Biehl.DQ.

20 111.269. Blich.D.11.247. Saa han kan ogsaa
prækel udbrød F.: Det er sikkert for døve
Øren. PalM.IL.n.l97. jf: *(de) bad om
Vand — og bad for døven Øre.Drachm.
DJ.II.58.

2) (nu kun dial.) om lyd ell. lydgiver: som
ikke har ell. giver en klar, klingende lyd;

klangløs; dump. Moth.D217. *(torden-

skyernes) døve Brag. Bagges.IV. 155. smst.

208. En døv Stemme. Y-S'O. (jy.:) En døv
40 Steen (som ingen Lyd giver", klangløs).

MDL.94. jf.: D øfklokke . . som har ei

klar l^d. Moth.D218.
3) (1. br. i rigsspr.) om skærende redskaber

olgn.: som ikke (mere) er skarp; sløv; stump
(jf. Dødbider^. Gram.Nucleus.1955. En døv
Lee.VSO. Mejselen slibes efterhaanden,
som den bliver åøY.Wagn.Tekn.196. Feilb.

ordspr. (nu næppe br.): En døv , . Sax gjør
en skjævmundet Skrædder. Mau. 1591. \\

sodøvnælde, 3* (^wm l.br.) d. s. s. Døvnælde.
JTusch.90.120.141. MO.

4) som er uden egl. værdi ell. nytte. 4.1^

(nu kun dial.) om korn olgn.: uden kerne;
gold. (Kalk.1.424). det døve Korn og an-
den Ureenhed. OeconH.(1784).II.121. døve
nødder. Feilb. JJacobsen.Tæjelovnssjov.^III.

(1892).36. 4.2) (bjergv.) om lag i bjerg : som
er helt ell. delvis blottet for metaller.
Dyrs og Planters Aftryk findes saavel i

60 Malm og Alunskiver (som) i det døve
Skiverbierg. Brunnich.M.91. KSelskSkr.XI.
165. (i mineralgangene) findes rigere Par-
tier (Ertsmitler), der veksle med fattigere

(døve Mitler). Sal.VII.483.
døv-, i ssgr. ['døu-] hvor intet andet an-

gives, af døv i. -bider, en. [3] se Dødbider.
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I. \ Dere« subst. ['dø-va] (dannet til

døv ligesom I. Blinde tU blind; j/. fsv. dove,
døvhea, oldn. deyfi, got. daubei) i forb. i

døve, uden at kunne høre. jeg spillede i

døve, mine Toner eksisterede kun i min
Hjerne. Hmimark. ( Verdens-Spejlet. 1902/03.
803).

II. dave, V. ['dø-va] -ede. {glda. døffue
(Brandt.LB.64), oldn. deyia, ty. tauben (nu
hm i betauben, se bedøve^, got. ga-dau-
bjan; afl. af døv; G) ell. dial.)

i) om svækkelse af sansevirksomhed, bevidst-

hed osv.: gøre mindre modtagelig for indtryk;

gøre ufølsom, l.l) gøre døv (i). | /t2 døv
1.1 : "mit Øre døves kun af (tordenens) Brag.
Bagges.iy.129. en Torden, som drøner
saaledes, at den Hørende døves, og den
Døve hører. Blich.(1846).y11.80. Brandes.
XI.164. Feilb. H part. døvende som adj.

( alm. øredøvendej. En saa vild og døvende
Tummel . . har jeg endnu ikke kiendt.
Molb.LB.254. AlknJ.19. Et døvende Vel-
komstraab hilste henåG.HFox.Styrisman-
den.(1877).l2o.

\\ (jf. bet. Is) til døv Is'.

*Mit Øre døvet er itor dine Bønner. PalM.
(1909)J.119. Becke.KMJ.29. 1.2) O sløve
sanse-, tænke-, føleevnen; bedøve; gøre
ufølsom; lamme. Smerter døve Sandfs og
Siæl. Ew.(MO.). Smigrere som døve Hier-
tet. Trojel.(MO.). en dødelig Skræk døvede
alle hendes Sandser. Mdb.Ev.383. »En
blodrød Vahnurose hun plukked af sin
Krands,

|

— Den dysser hver en Tanke,
den døver hver en SdJiås.Winth.YI.25.5.
med døvende Dnft. JPJacJLll9.

2) helt ell. delvis berøve noget (en ting,

virksomhed olgn.) dets kraft, styrke, heftighed
osv.; gøre mindre virksom ell. kraftig; dæm-
pe. 2.1) »1. h.t. ild: dæmpe; slukke. Moth,
D218. MO. Feilb. O overf.: Me Christnes
Styrke (er en)

\
Gnist, som ingen Strømme

døver. Brors.233. 'At døve Ungdoms Glød,
at dulme Alders Pine! Steners.Ode.4.5. 'der-
for skal Hakon

|
Nu ogsaa døve Flammen

i sit Hierte. Oehl.AV.30. m. overgang til

bet. 1.8: (jeg prøvede) paa Chirurgie, hvor
de menneskelige Cadavere gjorde mig
^ye og døvede min Livslyst. JJPaludan.
Er.42. (elverdisen) døver den (o: viljen)

med Glemsel. Jørg.YD.o. 2.2) m. h. t. smerte,
pine, sorg: formindske (følelsen af); lindre;
dulme (bl. a. ved tryllemidler, ved at „læse"
over en sygdom. Esp.423). Dette Plaster
har en mere døvende end lægende Kraft.
VSO. *1 smigrende og kjælne Lyd,

|
som

døve Sorg og vække Fryd,
|
han (o: tru-

baduren) høres henrykt synge. Staffeldt.

(1882).32. Feilb. jf: *Døves, ej dæmpes
kan Kjærligheds Smerte (o: man kan for
en tid døves (I.2) /bf* smerten, men denne
selv kan ikke bringes til ophør). Grundtv.
PSJ.169. 2.3) O m. h. t. lyd: gøre mindre
hørlig, dels (sj.) dæmpe. At døve en
Trompet. ySO. Endnu en Rullen af Vogne,
saa døvede Bakkerne . . Lyden, og Alt
blev igjen dødsstille. ScAarjd.J5S. 54. dels:

overdøve. FGuldbJI.146. Hoben døvede
hans Tale med vilde Skrig. 3/oZ6.Z>JT.JI.

112. 'Verden med Latter vil døve min
Sang. GrnndtvæSJII.414. 'Bedre . . maa
du raabe,

|
Vil du døve Fossens Larm.

Eaalund.YG.14. HørupJ.29. jf: de sidste
Ord . . smeltede hen i et Blik, der næsten
døvede dem, saa høit klang Kiærligheds
tause Tone deri. BaggesJ)V.X.lo8.

10 3) (jf. døv 3^ m. h. t skærende redskab
olgn.: ved tryllemidler berøve evnen til at
skære; gøre sløv (jf. dølge is). Ew.(1914L
III.50. 'Olaf døved med sin clmstne Trold-
dom

I
De norske Sværd. Oehl.HJJ.32. han

døvede deres Vaaben, saa de kunde ikke
bide. Grundtv.PS. L445. Thiele. IlL 121.
DrachmMM. FOhrt.DanmarksTrylleform-
lerJ.(1917).354.
t Døvelse, en. flt. -r. (ænyd. d. s. (i bet.

20 „døvhed", „sløvhed"), æda. døuælsæ, døvhed
(Harp.KrJ85. AM.); afi. af døv) (tilstand

af) følesløshed; sløvhed. RahbJ'ortJ.50.
Endnu vare begge i den første Smertes
fuldkomne Døvelse . . følte, og tænkte,
saa godt som \!lsk.e.smst.II.423. (paaskøn-
nelse bidrog) til at vække mig af den Dvale
og Døvelse, der faldt over mig. sa.E.V.
135. Lund.ED.105. Dårer, en. I) O
(sj.) til n. døve 2.2. 'Velkommen hvo

| der
30 kommer i Tide! | Velkommen Døver | af

Anger- Sting! | Fanåekiøver. Gjel.Br.248.
tt f d.s. s. Dæmper 3.i. vAph.(1759). 2) (tU
IL døve 1.1: give øredøvende lyd, ell. tU2jst
overdøve) i forb. Per Døver (f Døve.
CitJ717.(NkS4'>820.71)) og Kirsten Ki-
mer (s), om to bevægelige figurer (fra ca.

1500) paa urværket i Roskilde domkirke, af
hvilke den ene slaar timeslagene (paa en stor

klokke), den anden kvarterslagene (paa en lille

40 klokke). Oehl.SH.16. fra mig (0: et blækhus)
udgik og udgaaer denne Hærskare svæ-
vende, yndige Piger, kjække Riddere paa
fnysende Gangere, Peer Døver og Kirsten
Kimer! ja jeg veed det ikke selv! HCAnd.
SS.XIV.269. Folkekal.l869.44ff.(jf.Feilb.II.

797). jf.: *Jeg (o: taarnet) ved det godt:
Aarhundreder har slidt | min Klokkes Malm;
tit er der ogsaa grebet | af Døvere og Ki-
mere i Eehet.EWaage.tj.62.

50 dj»v-fodt, part. adj. (1. br.) som er døv fra
fødslen af. en Blindfødt kan faae Begreb
om Farver, og en Døvfødt om Lyd. JoA«
Boye.(MO.). BiblLæg.IX.122. -hed, en.
den egenskab at være døv (1). Stumhedens
fornemste Aarsag . . er Døvhed. A'yerwp.
(SkandLittSkr.L(1806).157). BiblLæg.1810.
302. Hans stedse tiltagende Døvhed . .

gav stundom Anledning til pudsige Mis-
iorstSi2ié[ser.Schand.O.II.16.

f] G- br.) tU
60 døv 1.2: 'Velkommen du, hvis Døvhed

bandt min Mund! Grundtv.UdvJII.595.
||

(sj.) til døv 3: (hun) ønsker, at sværdets
døvhed skal gælde alle, kun ikke ham
selv. ADJørgJ.316.
DaTling, en. fit. -er. (sv. dial. dovling,

no. dyvling (dublung); afl. af nt. dovel.

• 6*
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ty. dubel, dobel, trætap, -nagle, se Dybel;
besl. m. I. Dumling; dial.) d. s. s. I. Dumling.
Moth.D219. Langebek.(VSO.). Feilb. \\ ogs.:

d. s. s. Dybel. Feilb.

l>erv-naelde, en. [3] (tidligere ogs. Død-
nælde. JTusch.130). (ænyd. d. s. (og død-
nelde; jf.æda. (flt.) døthæ næthlæ. AM.);
jf. ty. taubnessel; se ogs. døv nælde u.

døv 3 samt Blindenælde) 2( betegnelse for

forsk, nceldelignende planter, som ikke lo

brænder, fx. om alm. hanekro, Galeopsis
tetrahit L., kransburre, Marnibium vulgare
L., ell. (nu især) tvetand, Lamium album L.
Moth.D218. VSO. tusinde Døvnælder skjulte

Murens Foå. JPJac.II.118. JTusch.95.120.
141. hertil: Døvnælde-Tvetand (La-
mium album L.). Lange.Flora.451. Bostr.

Flora.1.334. -slaa, v. [1] (sj.) egl.: slaa,

saaledes at hørelsen gaar tabt; (jf. døv I.2)

billedl.: *Du (o: min lyre), hvem Skjebnen 20

paa min Vugge lagde,
|
da den døvslog

mig for Guldets Lyd. FGtuldb.1.7. || d. s. s.

døve 1.1. *Buldret døvslog hendes Øre.
Blaum,.StS.153. -stum, adj. {efter ty. taub-
stumm (se Festskr.Soderw.269); < VSO.
(1793); tidligere brugtes døv og dum olgn..

se u. døv 1.1) som hverken kan høre ell. tale;

især: som p. gr. af medfødt døvhed ikke har
lært at tak. Opdragelses-Institutioner for
Døvstumme. Collegial-Tidende.1803.54. en
døvstum spansk Lord (lærte) ved at give
Agt paa Mundens Bevægelser . . at for-

staae ÅJidTe.Nyerup.(SkandLittSkr.L(1806).
178). Fund."/a807. Pluto er stokdøv, ja

meer end det . . han er døvstum. Grundtv.
BrS.82. Hrz.VIIL292. I Forbindelse med
de Aandssvages afhandledes tidligere de
Døvstummes Tilregnelighed. KPont.Bets-
med.I.19. Feilb. jf. (spøgT): jeg (er) blevet
saa rørt (0: ramt, slaaet), ja hartad døv-
stum af Forbauselse, at jeg ikke formaar
paa dansk at udtale det. Blich.(1920).IV.
91. (sj.:) alle de middagstavse Gader, alle

de døvstumme Huse med hvert Skodde,
hvert Jalousie lukket. JPJac.II.392. \\ hertil

ssgr. som Døvstumme-anstalt (Panum.180),
-institut (BudBay.EPJ.138. Sal. V.707) ofl.

-istum-lied, en, (1. br.) Man vUde gjøre
sig en falsk Forestilling om Døvstumhed,
dersom man troede, at alle Døvstumme vare
Hørelsens Sands aldeles berøvede. BiblLæg.
IX.117. Wied.S.216. (overf.:) VVed.n.26.



E
I. E, et. [el Høysg.AG^. ft -'er ell. (nu

si.) d. s. (Rahb.Min.1795J.143. ACHøjberg
Vhristensen.LybceksKanceUisprog.(1918).193 }.

1) navn paa sproglyd, et meget kort e.

Iløysg.AG.71. Je8p.Fon.4o6. om lydsymbolik

:

*Han hører Lyden A, men han skuer intet

Rødt;
I
E er ej hvidt for slige Sansers Raa-

hed. Brandes. XII. 307. 2) navn paa bog-
stav. 'Lars Hick Ortographie tog udi agt
saa nøye,

|
At hånd Materien kun agteoe

heel føje,
|
Hånd ivred sig i sær, da han

blev var et | med E i enden. Holb.Paars.
311. Rahb.Min.179oJ.143. Det stumme E..
bruges endnu af nogle i Endelsen (i ord
som) Røverie, Tyverie . . staae, frie. VSO.
et stort E, et lille e j 3) J" navn paa
tone ell. node. Moth.El. MusikL.1.206. E-
dur er den af de nu brugelige Tonarter,
som har e til Grundtone. . . E-dur Aceord
bestaar af e-gis-h. smstJ208. jf. Baud.0I.25
(se u. C 2).

II. e, adv. se i (i ord som ihvad, ihvor,
imedens, i saa olgn.).

III. e, best. art. se æ.
£aa de Cologne, en. [od(3)ko'l(nnid]

(fr. eau de Cologne, vand (parfume) fra
Køln) vellugtende vædske („lugtevand-') ; køl-
nervand. JBadenJFrOJl.45. Eau de Co-
logne er en bekendt Parfume . . fremstillet
af Italieneren Jean Maria Farina, som 1709
nedsatte sig i Køln. FareL.*i86.

I. Ebbe, en. [læba] HøysgAnh.20. uden
flt. (ænyd. d. s.; fra mnt. (hty.) ebbe, jf.
eng. ebb; afl. afpræp. af; grundbet.: tilbage-

gang; j/". Ev(j)e) 1) vandets (havets) vigen
tilbage (synken) fra bredden ved tide-
vande (mods. Flod); ogs. om den herved
frembragte tilstand. nolb.MetamJ.8. 'Ebbe
efter Floden

|
Forvoldt, at Moses ikke fik

|

Det røde Hav paa Foden. Fal8t.28. at sanke
Østers ved lavt Vand eller Ebbe. Mandat.
''Vtl720.§5. Hauch.MfB.108. andre (skibe)
benyttede Ebben til at lade sig føre med
Strømmen . . ned ad Themsen. ThielcBreve.
3. det var i Ebbetiden; vi saae ud over
Nordsøen, den var i Ebben gaaet over en
Miil længere ud. HCAnd.XII.83. have Eb-
ben med sig (mod sig). Scheller.MarO. (si.)

om tidevande (/iod og ebbe): 'Ebben f^dt
og steg.

I
Jeg kom paa Grund med Floden.

Drachm.RRJ.29. (spøg. :) *vi kan gøre ebbe
(o: i punchebollen),

|
hvor før har været flod.

Hostr.SD.1.2. H i sammenligninger (jf. 2).
*Som Flod og Ebbe hun nu opsteg, nu
fait ned,

|
Hun kun bestandig var i U-be-

standighed. Holb.Skiemt.B6>: den Madlyst,
som Middelalderen havde holdt nede . .

steg som en Flod efter den lange Ebbe.
TroelsL.V.lo. 2) tU biUedl. ell. overf. *Her
(o: i livet, tænkt som en sejlads) fristes

Ustadigheds Ebbe og Floed,
|
Een Vagt

er saa ond, som en anden er god. Stub.41.

Storm.SD.189. *jf.: der er Ebbe
|

i deres
Lykkes Strøm! Arentzen. KH.4. Q (overf.)

om det forhold, at noget forringes eU. kotn-

mer i en daarligere tilstand; tilbage-
gang (i styrke, magt, velvære osv.). (hoUcen-

deme har) førdt den Franske Magt til saa-
dan Ebbe, som tilforn fortaalt er. HolbJntr.

10 IIJ98. 'Poetisk Ebbe sees i Landet, | Den
anden finder man i Yandet. HeibJ^oetlX.
356. der var Ebbe i Beundringen. Goldschm.
FVJIIJ88. Man havde spist og drukket
vel, Samtalens Ebbe begyndte at stige til

Flod. JVJens.EE.35. især om økonomiske
forhold: formindskelse (af en pengebe-
holdning olgn.); svind (i kassen); „smalhans".
det er som ebbe og flod hofi ham. Moth.
E2. naar der begyndte at blive Ebbe i

20 Kassen, holdt han selv Bank. IngÆF.XIII.
139. (der var) ikke saa dyb Ebbe i min
I*ungsom sædvanlig. ilaMC^FJJ.^Si. Ebbe
i Statskassen. JLangeJ.139. II. ebbe, v.

['æba] -ede. vbs. (sj.) -n (Brandes. (TUsk.
1903.296)), jf. I. Ebbe. {ænvd. d. s.; fra mnt.
(hty.) ebben; af I. Ebbe) 1) om vandet
(havet): flyde, trække sig tilbage (ved
ebbetid), især upers. MothÆ2. (vi lagde os)

for Anker . . og fordi det begyndte at ebbe,
30 saa vilde vi tøve. Robinson.1.43. liig en

Klippe forladt af det ebbende Hav. Blich.

0J.11. SøLex.(1808). IngvBond.Karretenfra
Lønneskov41888).190. jf.: *Søen, der ebbed
for Fralandsvejr,

|
gik ude på Dybet mørk

og svær. Blaum.AH.17. || Ulledl. (jf. 2).

*Som en anden Moses han (o: NWCrade)
svang sin lille Stav

|

— da svulmed eller

ebbed det hele Tonéhav. RichJII.221. *jeg
følte Strømmen ebbe i mit Sind. DracAw.

40 JJV.65. *(jeg) følte årets vande ebbe, så',

hvor livets løv blev gnle. NMøllJtJ20. 2)

(<iMO.) O overf., især om hvad der fore-
stilles som noget, der strømmer, bevæger sig

i bølger, rinder af sted olgn. (følelsesbølger,

blodet, menneskelivet, tiden olgn.): være i

aftagende; være aftaget (i styrke olgn.);
være i (stærk) tilbagegang, nedgang;
nærme sig sin afslutning; svinde; ophøre
olgn. (han kunde ikke) leve uden at se hen-

50 des Aasyn, og da Livet ebbede i ham, gik
han til hendes Ægtefælle. Goldschm.VlI.
89. Jo mere Ungdommens . . Begejstring
. . ebbede i hans S\ad\.Brandes.V.352. den
syge Dronning laa hen, og Livet ebbede.
CEic.DV.35. *Naar Arbejdsevnen ebber,

|

og Tiden langsomt rinder. StiickJS.84. upers.

:

*(da) Rubens og Titian maled, | da bug-
nede Livet! dengang var der Flod!

| Nu
ebber det (^:er det nedgangstid) nu blegner

60 Idealet. Kaahind.367. *det ebbed med (o:
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„gik tilbage med'') Dommernes Magt,
|
kom-

men den var i Foragt. Blaum.Saul.(1899).
29. i forb. ebbe ud: dengang Aarhun-
dredet ebbede ud. Drachm.III.147. Sæsonen
(paa teatrene) ebber ud . . det gælder om
at fylde Plakaten. PoUkWOS. al denne
Snak om Mars (o: som beboet) . . synes at

ebbe uå.DagNyh.^^liWlS.l.sp.é. fibbe-
strem, en. [1.1] Den danske Lods.(1843).

303. Andres.Klitf.30. -tid, en. [I.l] Thiele.

Breve.196. TroelsL.XIV.98.
liben-trse, et. se Ibentræ.
Eber-rod, en. (efter ty. eberwurz, „or-

ne- (ell. galte-)rod''
; jf. jy. bakkegalt om

samme plante (JTusch.29P); sml. ebre; nu
kun jy.) roden af bakketidsel, Carlina vul-

garis L. gif Hesten Eber-Rod at æde, saa
døer OvmQUQ. E.esteL.(1703).A8«. Werfel.
Fiskerb.79. FolkLægem.I.20.
ebraisk, adj. se hebraisk.

t ebre, v. {vist besl. m. ænyd. jæbbe,
skumme, skære tænder (som en orne); jf. no.

jabba, smaatygge, vaase, se TfF.3B.XIX.
150; sml. Eberrod) „skære tender . . som
et vildt svin." Moth.E2. „Siges om en
Orne, naar den af Vrede skærer med
Tænderne.« FSO.
libræer, en. se Hebræer.
EScbafant, et. se Skafot.

CP echappere, v. [eja'pe-'ra] -ede. (fra

fr. échapper, egl.: gøre sig fri for en kappe
(under flugten), af mlat. cappa, kappe; nu
især spøg.) (søge at) undvige (forfølgere);

flygte; „stikke af". Moth.Conv.E81. Den
ældste Pompeji Søn omkom udi Flugten,
men den anden echapereåe. Holb.Intr.i.l05.
Montanus . . faar ham i Haaret, de slaaes,

Degnen echaperer, og raaber, Sinke, Sinke.
sa.Er.in.3. Buge.FT.297. Paa Hospitalets
Optagelsesstue . . forsøgte (han) at echap-
pere. KPont.Psychiatr.il. 124.

|| f m. obj.

(Pompejus) echaperede Julii Cæsaris Hæn-
der udi det Slag ved M.uxiåsL.ELolb.Intr.1.

110.
II

(sj.) refl. selv om Du ennuyerer
Dig til Døde over denne evige Kvinkeleren,
saa ligner det ikke noget at echappere sig
bort og overlade dem ganske til sig selv.

GyrLemche. VK.136.
O echaaffere, v. [e/o'fe-'ra] -ede. (fra

fr. échauffer, opvarme; jf. Chauffør) gøre
varm og træt (som følge af hede og be-

svær). Reisen fra Prag til Wien . . echauf-
ferede mig. Oehl.Er. 17.198. || nu næsten
kun som part. adj.: échaufferet, varm, rød
iansigtet (især af varme); sjældnere som
"udtryk for sindsbevægelse: ophidset olgn.

JBaden.FrO. Forrest gik Arthur med en
Dame under Armen . . Arthur saae echauf-
feret ud. Bagger.1.36. vi maa blive lidt for

at afkjøle os, vi er saa echaufferede. Hostr.

SpT.IV.7. Hendes Kinder blusser. Hun
er stærkt echaufferet og har været paa
Flyvevisit hos Prokurator Frandsens Kone
for at beroliges. Beumert.Den stærkeste Magt.
X1916U9.
m JBelat, en. [e'kla] uden beat. f. og flt.

(fra fr. éclat, knald (fra en eksplosion olgn.),

jf. eklatant) det at vække opsigt, gøre virkning,
imponere olgn.; effekt. JBaden.FrO. *Naar
i Paris Fortune den (o: legen) har gjort,

|

saa gjør den her Eclat (o: „furore^). Hostr.
8pT.111.14. TroelsL.BS.I.174. || nu især i

forb. med eclat, paa en virkningsfuld (im-
ponerende) maade; overlegent; flot ; med glans.

Holb.Ep.1.45. han „afleverede" sin tale med
10 en vis eclat, som vidnede om, at den var

nøje indstuderet i forvejen
\

I. Ed, en. [e-'a] Høysg.AQ.48. (f Æd. Kom
Grønneg. 1. 143. FrHorn.PM.lSl). flt. -er

['e'åar]. (æda. eth, oldn. ei9r, ty. eid, eng.

oath, got. aij)s; oprindelse usikker; se EOl-
son.Appell.subst.(lMnd.l916).546)

1) (især jur.) højtidelig erklæring, som
afgives (sværges) under bestemte former,
især over for en ret ell. anden offentlig myn-

20 digJied og under paaberaabelse af en højere

magt (gud), hvis naade man frasiger sig,

ifald erklæringen ikke er sand ell. ærlig (jf.
Edsformular^; fælles for bet. 1.1-3 er (jur.)

forb. som aflægge ed (jf. u. aflægge 5.2^,

(nu sj. :) gøre ell. præstere ed (Begl^Kvart-
udg.)^/ål747.§4); aflægge ell. gøre ed paa,
bekræfte, stadfæste, forsikre med ed; tage
til ell. i ed (foræld.: til eds. Instr.^y81706.

§13,b) d. s. s. lade aflægge ed, afkræve ed,

30 (sj.) tage ed af, (foræld.) lægge (nogen)
ed for (DL.l—13—7); oplæse, forelæse ed
(o: edsformular); (især om Ed 1.2:^ antage,
modtage, tilstede, paalægge ed; mundtlig
(ell. korporlig) ed mods. skriftlig ed (AS
Ørsted.Eunomia.I.(1815).317). 1.1) forsik-
ring om sandheden af et (mundtligt ell.

skriftligt) udsagn om noget fortidigt ell.

nærværende (assertorisk ed ; bekræftelsesed

;

vidneed (i nuværende form); se ogs. 1.2). (de

40 skal) vidne med Eed og oprakte Fingre,
at de hannem, som tiltalis, lovligen stæv-
net have. DL.l—4—3. Mageskifte-Breve
(bør) ved højeste Eed at bekræftis.

smst.5—14—46. du skal ikke giøre nogen
falsk Eed, men du skal holde Herren
dine Eder. Matth.5.33. *Jeg min Uskyldig-
hed med Eed bevidne kand. Holb.Paars.
65. (arvingerne angiver arvens værdi) saa-

ledes som de driste sig til deres Angivelses
50 Rigtighed med Lovens Eed (o: den i DL.

foreskrevne ed) at bekræfte. Forordn.^^/9l792.

§4. *Den Mand, hvis Ord jeg ikke troer,
|

Troer ikke jeg paa Eden. Oehl.DM.58. naar
Nogen (i gamle dage) skulde giøre Eed,
blev altid et Vindue aabnet i Thingstuen,
for at Fanden kunde have frit Indpas til

at hente den, som aflagde falsk Eed. Thiele.

III 196. Det er ikke stridende mod det
andet Bud, at vi, naar Øvrigheden kræver

60 det, aflægge Eed, eller høitideligen kalde
Gud til Vidne paa, at vi tale Sandhed.
Katek.§21. Meeneed eller falsk Eed er en
gruelig og formastelig Misbrug af Guds
Navn. smst Ed (kan ikke) paalægges et

Barn under 15 Aar. MunchPet.C.1.326 (jf.

edsumyndig^. fvidne olgn.) under ed,
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I

(;jur.) d.8.8. med ell. ved ed o: under sam-
tidig bekræftelse med ed (jf. u. i£). falsk

skriftlig Bekræftelse i Henhold til en tid-

ligere aflagt Ed, saavelsom . . saadan Be-
kræftelse under Ed. lA)v^''/tl866.§lo2. un-
der eds tilbud ell. under tilbud af ed,
(jur.) nu i alm. m. svækket bet. om en høj-

tidelig og med særligt ansvar forbundet er-

kkering (uden paafølgende edsaflæggelse):

„paa tro og love" olgn. Den, som . . afgiver

en Erklæring under Tilbud af Ed eller

paa Tro og Love. Lov^Vtl866.§154.
fl

(m.
overgang tU bet. 2) i udtr. som gøre sin
saligheds ed (paa) (egl.: sværge, at man
ønsker at miste sin salighed, hvis eden er

falsk), gøre sin højeste ed (paa) olgn., ofte

uegl., spøg.: forsikre dyii og helligt; (turde)

bande paa. jeg vU gøre min saUghéds éd
derpå. Moth.E3. jeg vil giøre min højeste
Eed paa, at det er Løgn, alt hvad som jeg
svor paa tilforn. HoU)Jep.IV.6. (jf.: jeg
(gør), ligesom Jeppe, min Saligheds Ed
Eaa, at alt, hvad jeg har sagt, er lutter

agD..Schand.VV.226). Jeg giør min Eed
paa, at det dog er hans Skyld. OehlJKIII.
65. Hrz.XVII.316. jeg tør næsten gjøre
Ed paa, at hun ikke er Mere for mig, end
jeg for hende. HCAnd.Breve.I.So. H m.
svækket bet. og overgang til 1.3: højtidelig
forsikring. Han bevidner sin .. Kierlig-
hed ved dyre Eeåer. Holb.Philos.I.!. (han
forsikrede) med de helligste Eder . . at

intet Offer skulde være for stort. Chylb.

(1849)JXJ206. U) (spec, jur.) m. h. t. eds-

sag (s. d.): d. s. s. Partsed (stgtetsesed, benæg-
telsesed olgn.). Eed imod Eed maa ingen-
lunde af Dommeren tilstædis.DX.i

—

14—6.
Kommer bare min Sag til Ed, saa har jeg
vundet, siger Ordsproget. PAEret6.?7/S.568.

Kongen fralagde sig denne Beskyldning
ved tolv Mænds Eed. Thiele.1.114 (jf. Tylv-
teredj. sagen falder ud tU ed, kommer
til at bero paa ed, gøres afhængig af ed
olgn.: NeUemJProces.OS?. MunchPet.C.I.417.
i flg. forb. nu sj. ell. foræld. : Siger hånd nej
for Giemingen . . da værge hånd sig
derfor med sin Eed. DL.6—13—5. Be-
fatter nogen sig med Sterfboe . . legge
ud saa meget, som de Vedkommende ville

sigte hannem for ved deris Eed. smst.
5—2—88. Inspecteuren (for perlefangsten
skal) have fri Forlov, den Mand, paa hvis
Grund nogen opskaaren Pærleskiel maatte
findes, at angribe og paa hans Eed at
søge. Forordn.(Kvartu4g.)^^U1718.§6. At
stævne een paa sin (o:hans)Eed.VSO.
1.664. MO. (DL.) synes at betragte det
som en Gunst for den Sigtede at be-
frie sig ved Eed. NeUemJ'roces.662 (jf.
M. L befri 2). 1j) forsikring om, at man
forpligter sig til at holde et givet løf-
te (overholde en overenskomst, paatage sig
visse (embeds)pligter olgn.) ell. (jur.) til at
afgive et sandfærdigt udsagn; løfteed
(promissorisk ed; vidneed (i den ældre form)
olgn.); (uden forjur. spr. ogs. m. svækket bet. :)

højtideligt, helligt løfte, (især i udtr.

som forpligte sig med ed, holde ell. bryde
(en) ed olgn.). dette Forliig (blev) bekræftet
med dyre Eeder paa begge Sider. Holb.
DH.I.130. SøkrigsA.(17o2).S536. »Han svor
en hellig Ed (o: lovede med ed), |

Ei meer
at føre Vaaben imod mig. OehlXI.SO. Har
hun ogsaa brudt sin Eed, det fritager mig
ikke fra at holde min. Heib.F.72. Hvad

10 som er evigt bindende, er en hellig Ed.
Gylb.Novel.lI.77. Ethvert nyt Medlem (af
rigsdagen) aflægger Eed paa (o: lover med
ed at holde) Grundloven. Grundl.(1849).§o9.
Krigsartikelsbrevets Afsnit om Skik og
Orden inden Borde (blev) oplæst for Mand-
skabet, og Eed aflagt til Flaget. StBille.

Gal.1.66. jf. (om gud): Herren . . vilde
holde den Ed, som han svoer Eders Fædre.
oMos.7.8. 'tænker paa vore Daabes Eed

20 (o: daabspagt). Brors.186. R ^ ell. jur.: tage
i ed (især i pass.; jf. edtagen). Moth.E3.
Armeen toges i Ed. HCAnd.Xl.257. om
(ældre) vidneed: vidnerne blev taget i ed

j

jf. (sj.): min Fader tog en Ed m mig og
sagde: see, jeg døer; i min Grav, som jeg
lod mig grave . . der skal du begrave mig.
lMos.50.5. B under ed, (jur., foræld.)
under tvang af ed; under edeligt ansvar; i

henhold til aflagt (tndne)ed (jf. u. l.i/ Naar
30 et Vidne ligger syg, kan man sende ham

2 Lovfaste Mænd, i hvis Overværelse han
bør vidne under sin Eed. EHesselbergJu-
ridisk CoUegium. (1753/55). 566. ASØrsted.
EunomiaJ.(1815).315. g om karlighedsløfter.

Vi har forloved os med hverandre, og
giort vor Æd paa, aldrig at forlade hver
andre. Kotn Grønneg. 1. 143. Fasting. H. 49.

•Hist har jeg . . | Hørt Troskabs Eder af

hans falske %ixmd. Heib.Poet.III.471. 'Der
40 blev da givet Løfter

| Og der blev taget
Eed I Winth.HF.133.

2) ord ell. udtryk, som har opr. høj-
tidelig, især religiøs bet. (indeholdende
betegnelser for gud, fanden osv., især i form
af et ønske eU. en forbandelse), men som
bruges tankeløst eU. bespotteligt, uden
religiøs alvor ell. højtidelighed (ofte m.
udvisket bet. og form) som umiddelbare
følelsesudtryk (vredes-, forundrings-, smer-

50 tensudbrud olgn.) eU. som forstærkende
ell. forsikrende udvidelser, ofteblotsom
individuelle vaneudtryk, „pynteord", „kraft-
udtryk" olgn. (jf. U. Band, I. Bande 2; i

talespr. bruges i st. f. Ed ofte omskrivninger
w. bande. Banden; jf. ogs. Hjortø.OSBOff.).
jeg fik . . en Liste af 40 Nymodens Eeder
af min Maitre de ha.nsvie.HolbJeanJILl.
Disse Æder ere ikke indførte til Forargelse
. . men snarere til Opbyggelse, at viise dem

60 som saaledes bande, hvor ilde det lader.

FrHomJ'M.121. VSO. De der bander hyp-
pigt eller altid, gør sig vel næsten aldrig

klart, hvad deres eder betyder. Festskr.

Feilb.34. Det kunde . . høres paa hans
Eder, at han var et ungt Blod, han bandte
overdaadigt og rigt, var ikke som de andre
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falden tilbage paa en enkelt, stereotyp
Gudsbespottelse.JFJens.ffF.S. Dæmen (er)

en lille nordjydsk Ed; bruges ogsaa af

Mennesker, der ellers ikke bander. JafeZn«.
S.63 (jf. Dennemand^. kvindernes sprog
(er) i reglen fri for de mange eder og
kraftudtryk, som mange af mændene (bru-

ger). SandfeldJens.S.188. eder og forban-
delser væltede ud af hans mund

\ han
satte en (ordentlig) ed paa || i forb. m.
adj., der betegner udtrykket som særlig kraf-
tigt ell. groft. Sverge en stor Eed. Høysg.
S.51. *forgieves beder

|
Han fordums Ven-

ner om et ringe Ly;
|
Han vises bort med

græsseUge Eder. Oehl.XXIV.2. *Thorkil . .
|

Sværger en rædsom Eed ogmed sin blanke
Kniv

I

Farer løs paa Tjalfe, at røve hans
hiY.Aarestr.S. en saftig, kraftig, drøj, tord-
nende ed olgn.

\
blodig ed, se u. blodig 2.

(især spøg.) m. farve-adj.: Brask var for-

bitret og bandte blaa Eder indvendig. Thu-
borg.A.43. de råber og bander lange, væl-
dige, gloende eder over deres stade. De
derovre.(1912).119. jf.: *Fandens Mælkebøt-
te (siod) som en fræk og brandgul Ed.
ThBarfod.GS.18.

II. Ed, et. se Ejd.
Ed-, i ssgr. ['e'OO-] til I. Ed 1; nu bruges

alm. Eds- undt. (til dels) i edfæste, edsvoren.
Edamer-ost, en. se Ejdammerost.
Ed-brud, -bryder, se Eds-brud, -bry-

der, -bnnden, part. adj. [1.1.3] {ænyd. d. s.;

foræld., sj.) som har aflagt ed paa at ville

opfylde en forpligtelse (et løfte olgn.); især om
troskabsed (jf. edfast, edsvoren^, eedbundne
Tienere, som i fordum Tid gav sig i Herre-
tieneste, rørte ved Sværdklodden. Ew.III.
152. Ing.VSt.276.
Edda, en, ['æda] best. f. -en ['æida'an]

flt. -er ['æ|da-'9r] (Annal.1861.98). (fra oldn.

edda; maaske besl. m. oldn. 69r, digt, alt-

saa egl. „digtlære", „poetik" (se Aarb.1884.

lélff.); jf. eddisk) navn paa to oldisland-
ske værker: I) en af Snorre Sturluson
forfattet lærebog for skjalde; den yngre
(prosaiske ell. Snoj-res) edda. Eiv.V.285. Snor-
res Edda blev bekendt i Danmark førend
Sæmvinds. Annal.l861.?7. Rosenb.I.US. 2)
(ved misforstaaelse af i) en samling gamle
digte om nordiske guder og helte; den ældre
(poetiske ell. Sæmunds) Edda. et lidet dun-
kelt Fragment i Sæmunds Edda. OehLPSkr.
I.xix. Lidet om Sangene i Edda. Grundtv.
(Bahb.Min.1806. 11.270). Rask.I.261. Den
ældre Edda. Ny Oversættelse ved Olaf
Hansen, (bogtitel.1911). Edda-digt, et. [2]

Sal.V.744. -kTad, et. d. s. BanmRigEist.
1.182. -lære, en. (nu 1. br.) den oldnor-

diske mytologi, saadan som den fremstilles i

edda'erne, særlig Snorres. Nordens Mytologi
eller Udsigt over Eddalæren. Grundtv.(bog-
titel.1808). NMPet.Myth.l. -sang, en.

d. 8. s. -digt. den Poesi, der ligger skjult i

de gamle EddsLSSLnge.Hauch.MfB.239.
I. Edder, en, t et (Høysg.AG.37.jfEtc.

JV.166). læd'QTell. leeCsrJ eder. Høysg.AG.

37. uden flt. (æda. etær (Harp.Kr.9.11), oldn.

eitr. (ogs. m. overf. bet. : vrede, bittert sinde-
lag), eng. atter, ty. eiter; vist besl. m. gr^
oid.os, byld; Jf. edre, edret) 1) (foræld., poet^
ell. dial.) giftstof (giftig vædske, gift); især
om slangegift olgn. *cJeg blandet har din
Mad med grønne Gift og Ædder. Holb.
Metam.29. *dens (o: en havtrolds) Blod

j

Med Edder beblandet, som strømmende
ib Flod

I

Foer ud af dens Gab. Pram.(Rahb.
LB.I.308). *Da gustnes alle Guder

i

For
Giftens Edder (o: midgaardsormens). OehL
BG.192. *jeg faaer Edder ind i Fingrene,

\

Naar jeg for meget roder om i Grusets
sa.LH.5. *Den Orm (o: lindormen) er saa
stærk en Trold;

|
Hvor det giftige Dyr

|

Sin Edder spyer,
| Der hjælper ei Pantser

og Skjold. Schaldem.SkB.il. *Jeg signer
dig for (o : imod) blaa Edder,

|
Og graa Ed-

20 der,
I
Og alle slags forgiftige Edder ! Thiele.

111.123. (jf MDL. Feilb.). Hvordan kan
du æde saadant noget . . Frøer og Skrup-
tudser og andre Dyr, der er Edder ved.
JVJens.HF.145. (j/. Eddertudse samt VSO.
Feilb. Esp.357). (spøg.:) Franskmændene,,
der lader Vildtet ligge og trække i Ed-
dike og anden Edder og saa braser det
kulsort. Bogan.1.114. (jf. bet. 3:) *hvilken
Trold har tyldet

|
Sin Edder i dit Bryst.

^ Eiv.V.31. i (brugt som stærkere udtr.; jf.
u. bet. S) forb. edder og forgift: et
rædsomt Uhyre, som hedd Ymer, kold
som lis og bedsk som Edder og Forgift.^

Grundtv.BrS.151. Dragens Edder og For-
gift. Brandes.XI.8. || ordspr. (nu næppe br.)

:

Den der leder i mangeBrønde, fin-
der Edder i somme, o: den der har
Lyst to mange Forandringer, træffer gier-
ne omsider det, som er slet og skade-

40 ligt. (Siges meest om Horejægere). FSO-j/.
Mau.1609. Biehl.Dq.II.48. 2) (nu næsten
kun dial.) vædske i bullent saar olgn.;

vor; materie. Moth.E7. Bylden maa aab-
nes, at Edderen kan trækkes ud.FSO. (jf..

Eddersætningj. Ædder og Urenhed løb i

Et væk af Saaret. Drac/im.FD.i 09. sa.EV.
42. med. (nu næppe bi:, jf. SaUVI.701):
Materien kan . . forraadne ved at udsættes
for den atmosfæriske Luft . . Saadan Mate-

50 rie kaldes ogsaa Edder (Ichor) og er tyndt-
flydende, ofte grønlig, samt ildelugtende..
Panum.462. || materiefyldt saar; betæn-
delse; bullenskab (jf. Benedder). *Naar
Edder i en Finger gaaer, afhugges den,
Oehl.yiII.151. MO. Frem.DN.570. Aarb-
Frborg.1920.88. jf. MDL. samt Feilb. 3)
overf.: (bitter, hadefuld) ondskab ell. arrig-
skab; ondskabsfuld, hadefuld („giftig")-

tale (spot, bagvaskelse olgn.) (jf. edder-
60 blændt, -ond, -spændt^, du kand lede om én
som du kand udøse din edder på. Moth.E8^
*Mand da fornam hvor fuld hun var af Gift
og Ædder,

|
Hun skreeg, som hun var gal:

Slaaer, dræber den Forrædder. Holb.Paars,
145. Eic.IV.166. *Nid paa skuffet Ven for-

giftig Edder spyer. Storm.SD.93. Dryppe-
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de ikke Spottens Ædder i trykte Blade
paa os? Abrah.(Bahb.Tilsk.l803.13). \\ nu
ncMen kun i iidtr. som være fuld af, være
f.'jxn ell. spy edder og forgift (jf. u. bet.

L), vcere fuld af (bitter, hadefuld) ondskab;

rase m. vrede, voldsomme ord. Hun er som
edder og forgift. JfoM.£7. VSO. Den Gamle
er gal i Dag. Edderen og Forgiften staar

ud af Øjnene paa hende. Schand.BS.184.
Hun var . . indædt arrig og havde en Tunge
som Edder og Forgift. AndNx.MS.116.
DdcH. jf. : Den Lilles Øjne sprudede Ædder
og Gift. Schand.TF.I.178. samt: lige edder
og forgiftede er den hele Svovlbande
alBffevel. KLars.TJR.188.

IL Edder ell. Eder, en. ['æfl'ar; ogs.

'eQ'ar] CfEJder, Erre. Afo/AÆ59;J/".o</8. u. Ed-
derdun, -fuglj. (»r. ejder(fågel), no. æ(da)r-

fugl, oldn. æ3r ell. æflarfugl, jf. eng. eider og

ty. eidervogel (laante fra nordisk); nu kun
poet. (sj.) og i ssgr. : Edder-and, -dun, -fugl,

-gaas, -holm) d. s. s. Edderfugl. Moth.E39.
•Tyst som den rugende Eder

|
mellem

sit skinnende Dun
|
tømmer hun (o : sneen)

tusende Reder
|
ned over Tage og Tun.

Holstein.MM.19.
Edder- ell. (i ssgr. m. U. Edder ogs.,

sj.) Eder-, i ^gr.; hvor intet andet an-

gives, er ordet smsat. m. I. Edder 1; under-

tiden har Edder- (vulg.) blot forstcerkende

bet. (og kan i denne anv. danne en del, mere
tilfældige ssgr., især m. adj.), se -drukken,

jf. iy. -kulde, stærk, bidende kulde, oldn.

eitrkaldr, bidende kold; se ogs. -ond. -and,
en. [U] V d. s. s. -fugl. VSOJ.664. Kjær-
bøU.690. BMøllJ)yL.II.3oO. t -blsendt,
part. adj. {jf. oMn. eitrblandinn , blandet

med gift, forgiftet, fjendsk; jf. I. Edder 3
og djævleblændt) fuld af ondskab og arrig-

skab. 'Fanden tog | Den Edder-blændte
QvmAQ.ReenbJ.92. MothÆ8. 750. f-byld,
en. [1.2] Moth.E8. Edderbylder eUer Træk-
bylder. 4i)of.^i79i;.i 94. VSO. *(en) Kniv

|

Har skaaret Edderbylden bort, som buld-
ner. Oehl.P.283. jf.: *(gud) udsletter din
Syndeskyld, | Han helbreder din Edder-
byld. Grund<v.SSJII.iO. -drik, en. (for-

æld., poet.) giftig drik. Moth.ES. (rrundtv.

OptrJJ29. -drukken, adj. (vulg.) i høj

grad beruset; ..plakatfuld" . Nogle var . .

edderdrukne og dinglede af Sted. iJi^e^.

^y9l913.8.sp.4. Ek8trabl.Vil921.1.sp.o. -dnn,
et, t en (Moth.E39. Mall.SgH.o24. jf. Le-
vin.GrJI.83). [H] ('f Ærdun. OeconTJV.
48). (især i flt.) dun af edderfugl(e). Du-
nene af Falke . . ere ligesaa bløde og
varme, som de bedste Edderduun. i^et-

scher.VIII.213. »Puden . . er silkeblød,
|

Og fyldt med Edderdun. Søto/"<.Pan<A. 6.

*Hun var saa let som Edderduun. WinfA.
HF.136.

II
om (leje, seng med) puder ell.

dyner, som er fyldt med edderdun. Febren
følger den Syge . . enten man legger ham
paa Straa eller Edderduun. Eolb.MTkr.102.
man kiender selv ei Fattigdom,

|
. . ei

Seng af Straa;
|
Man har sit Edderduun

^{:

at snorke paa. Storm. (Rahb. LB. 1. 602).
Bredahl.III.151. H heraf: Edderduns-dyne,
-seng ofl. -dyr, et. (sj.) Edderdyr og Or-
me, der mimrer og kravler omkring.JPJac.
IJ 76. CDorph.Overs.afKongespejlet.(1892).
29 (efter oldn. eitrkvikvendi^. -fd^l* en.

„skrives og Eerfugl«. VSOJ.664; se

Edder/ \. søfugl (m. meget tæt og
blød dunklædning) af dykcendemes gruppe,

10 Somateria. især S. moUissima L. vAphJ\ath.
11.105. Ew.V.171. Hauch.IIIJ84. KjærbøU.
690. pukkelnæbbet edderfugl, pragt-
edderfugl, Somateria spectabUis L. ÉjærbøU.
693. -fns^le-varp, et. (fagl.) (større) ruge-
plads for edderfugle (jf. Sal?V1.712). KKå-
lundJsland.I.16. Lov^/d886.§l. -fiild, adj.

p.3] {jf. æda. glda. etærful, giftig; cenyd. ogs.

i overf. bet. ; nu næppe br.) (me^et) ondskabs-
fuld; edderfyldt (2). 'Ret vil jeg giøre, —

20 lad saa Verden brumle,
|
Tusinde Tunger

edderfulde skumle. CFrim.Poet.51. -fyldt,
part. adj. 1) [1.2] (foræld.) fyldt af materie
(pus): stærkt betændt. (Kalk. V.202). Kræft
havde ædt alt Kødet af det ene Bryst,
saa det sad og grinede som et udhugget
edderfyldt Øjegab til det andet, der var
helt og hvidt. LBrutin.SK.75. 2) [1.3] (nu
sj.) d. s. s. -fuld. Hiertet edderfyldt og ar-

rigt som en Trold. LThura.(MO.). 'Jeg
30 veed ei, hvad der hindrer mig at kryste

|

Din vindige, din edderfyldte Strube. £?c.

V.158. t -sraas, en. [Hl V d. s. s. -fugl.

VSOJ.664. Funke.(1801)JII.610. O -gift,
en. (sj.) t) p.l] »hos Hela finder

1
Du din

eddergifts Seng (o: som er fuld af edder
ell. lign.). Knud denHelliae.(1849).39. 2) [1.3]

(overf.) denne Forestilling (betog) Falsk-
keden. Lavheden, Stygheden meget af

deres evindeUg ædende Eddergift. JFJac.
^n.218. -giftig, adj. (poet., 1. br.) Me

æddergiftig Orme. Holb.Metam.l2. Bagger.
1.178. -grern, adj. (sj.; jf. giftiggrøn^. *aen
falske, eddergrønne Snog |

I Ring sig om
den Sortes Ankel slog. Staffeldt.20. Vore
Herrer.l920.nrj22.14. -grent, et. (poet.;

sj.) ir. »Eddergrønt
|
Kan ogsaa gnave

Kobberkanden mør. Oehl.VII.25. -liolm,
en. [H] (fagl.) holm, hvor edderfugle ruger.

BMøllJ)yLJl.353. f -knok, en. [1.2] (vet.)

50 en slags betændelse i hestens hov: stengalle.

VSO.
Edderkop, en. [æd'srikmb] ("f Edder-

koppe. Holh.Metam.31. saJ:pJn.243). flt.

-per ell. (sjældnere) -pe (GrundtvJ*SJVJ218.
Aarestr.164. CExc.Æ.IX.36). {æda. etærkop
(Harp.Kr.l39), glda. ogs. ederkoppæ (jf.

fsv. eterkoppa, sv. dial. etterkoppa/ maaske
efter oeng. atorcoppe. H af I. Edder 1 (om
den gift, hvormed dyret bedøver sit bytte) og

60 kop, ,.noget tykt og opsvulmet" (jf. holl. spin-

nekop, eng. cobweb, spindelvæv), se Kop)
1) (zool.) navn paa forsk, arter af slægten

Arachnidæ, især: hus- og korsedderkop-
pen. Ords.30.28(Chr.VI). En Poet (kan
lignes) med en Æderkoppe, hvilken . .

spinder og væver indtil den selv bliver

IV. Rentrykt M/a 1921
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til intet. Holb.MTkr.421. *Hør konstig (o:

kunstfærdige) Ædderkop! Arachnes ædle
Sæål sa.Metam.2 7. Han piiner Folk, som
Edderkoppenpiiner Fluen. Høysg.S.18. *flit-

tigt spinder Edderkoppen,
|
Og Alting af

sit eget Bryst. 0ehl.XXIX.224. Edderkop-
per fare til og fra de i Garnet hængende
Finer. Blich.(1846).IV.70. *Snild Ædder-
koppen veed, naar Veiret skifter. Ing.BSE.
VI.38. AndNx.S.38. Mange Damer skrige

. . naar de se en Edderkop. OBhch.D.^I.
165. BMøll.DyL.III.288. (if. overtroen:)

Naar Edderkoppen spinder sig ned foran
en Person og spinder op igien, da brin-

ger den Lykke; men bliver den borte og
forsvinder, betyder det Fortræd. Thiele.

III.35. *En Edderkop krøb paa mit Ærme
—

I
En Edderkop, Lykkens Symbol! Th

Barfod.JB.92. jf. Frier og Bejler 2, se ogs.

Feilb.L235.IV.124. (billedl.:) Vedbenden er

et eget Slags Spindelvæv, hvormed Tidens
Edderkop omspænder sit Bytte. Hauch.IV.
80. (om nattens stjernehimmel:) Nattens
uhyre Edderkop betragter mig med sine
hundrede Øine. sa.HS.6. 2) (haandarb.) i

hvidsøm: et hul i mønsteret, hvori der er

trukket traade paa lign. maade som i en

hjulformet spindelvæv; ogs. d. s. s. Edder-
kop(pe)gang. YortHj.IIIl.20f. jf.: Edder-
kops Trender. Tidsskr.f.Kunstindustri.l898.

95. 3) (forst.) om et træ med en „van-
skabt" krone, som breder sig for meget
ell. er af en vis uregelmæssig form. et

stort og sletformet Træ, en Tvege eUer
en breÆkronet „Edderkop". B"anc/iOjpj)erm.

Haandb.224. ForstO. £dderkop(pe)-,
i ssgr. (sj. Edderkops-, se u. Edderkop 2).

til Edderkop 1. -ag^ig^, adj. (Jiænderne)

bevægedes med en Hurtighed, som gav
dem et edderkopagtigt Udseende. CBemh.
NF.IY.89. hendes ranke, kraftige Væxt,
som intet Snørliv kneb edderkoppeagtig
sammen i hivet. Schand.F.84. -Den, et.

(overf.:) en Badeanstalt paa skrøbelige
Edderkoppeben. Drachm.EO.376. -gang,
en. (haandarb.) traadene ell. mønsteret i en
edderkop (2); ogs. om et mønster i flettede

frynser, der ligner en spindelvæv. VortHj.
1111.20. t -hinde, en. dels om en hinde

i øjet: membrana hyaloidea, dels om den
midterste hjernehinde: membrana arachnoidea.

VSO. jf. Moth.E8. -spind, et. (jf. -væv;.
Moth.E8. flyvende Edderkoppespind blin-

ked gennem liuiten. JPJaet.161. smst.II.

26. -nrt, en. 2( slægt af liljernes familie,

Anthericum L., især A. ramosum L. (med
blomster(klaser) paa tynde stilke). JTusch.20.
Warm.SystB.282. -væv, et. (sj.) d. s. s.

-spind. *Af Statens strenge Love
|
Som

af et Edderkoppevæv vi fanges | Og spin-

des ind. Hrz.XVI.172.
Sidder-korn, et. (poet., sj.; jf. DgF.

11.43) giftigt kom (frø). *Alrune drikker
af sorten Horn, |

Deri hun blander et

Edderkorn. Oehl.HF.84. -nælde, en.

(dial.) 3( brændenælde, TJrtica (urens) L.

JTusch.254.S48. Feilb. Esp.424. -ond, adj.

[1.3] (nu kun dial.) tneget ond(skabsfuld) ell.

arrig (jf. -blænd.t, -spændt samt Edder-
i ssgr.). Moth.ES. Et edderondt Menneske.
VSO. Feilb. -orm, en. 1) giftslange; nu
især (zool.) om familien SoUnoglyphæ (hug-
ormene). Boas. Zool. 515. Sal.VII.718. 2)
(poet; sj.) overf. (jf. -slange^. *Lad ikke
Tungsinds Edderorm

| Boe i den hval-
10 te Tempelform (o: brystet). Bagger. 1.129.

-slange, en. (især poet.; jf. -orm, -snog).
*lad en vældig Grif

| . . male paa dit
Skiold,

I
Som slaaer en Edderslange ned

til Jorden! Oehl.HJ.89. Hauch. 11.376.
-snog, en. (højtid., især poet.) d. s. s. -slan-
ge. JPJac.1.155. |l (overf.:) *Angers Edder-
snog

I
Sig knugea om hans ll\erte.Winth.

HF.310. -spændt, part. adj. i) (sj.) i

egl. bet.: fuld („spændf^) af edder (gift).

20 *Hugormen trilled sig med skjællet Fryd
|

i Vejens Sand og glemte under Badet,
|

hvor den er edderspændt, forfulgt og ha-
det. Aakj.RS.127. 2) [1.3] (dagl. (sjyøg.) ell.

dial.) overmaade rasende, indædt arrig; „fuld
af edder og forgift", (især som præd.; jf.
-blændt, -ondj. han har været saa edder-
spændt, saa ilter efter at skaffe sin Harme
Luft. DagbUyiol860.1.sp.l. Han blev saa
edderspændt . . at den bare Ondskab gni-

30 strede ud af Øjnene paa ham. Schand.F.73.
„Familien skal nok være vred?" — „Ed-
derspændt!" TFted.TAttm. 55. jeg er saa
edderspændt rasende. PoU^/* 1920.7. sp. 2.

Thorsen.133. jf. Feilb. \\ en sur og edder-
spændt Ahenhøn. Bergstedt.A.2O . f -sæt-
ning, en. [1.2] afsondring af materie (pus)
i et saar; suppuration. vAph.(1759). VSO.
MO. -tudse, en. I visse Egne af Landet
kaldes Skrubtudsen „Eddertaase", fordi

40 den, efter en almindelig udbredt Overtro,
kan fremkalde Edder, naar man rører ved
den. Den Vædske den kan udsprøjte .

.

er dog ikke egentlig giftig, selv om den
kan frembringe Kløe og Svie. BMøll.DyL.
III. 92. MaglPet.F. 11.89.

|| (overf.) som
skældsord, den bulne Eddertudse, Jomfru
Kristensen. Schand.BS.251. -nrt, en. (sj.)

giftplante. MO. jf. (om brandbæger, Senecxo),

Feilb. (overf.:) Vilde man endog kalde
50 Satiren med et gammeldansk Ord : en Ed-

derurt, saa have jo ogsaa giftige Urter
mangengang de herligste lægende Kræf-
ter. Molb.NTidsskr.I.213. -vold, en. (dial.)

sygdom hos kvæg, som især ytrer sig ved
svækkelse (lamhed) i bagkroppen. Moth.E8.
VSO. MO. MDL. Frem.DN.570. \\ ogs. om
trommesyge ell. miltbrand, som kan skyldes

skadelige virkninger af æde og drikke, se

Feilb.I.236.IV.125.
60 £ddike, en. [læQi^^a] uden flt. (æda.

ædik(æ), æticæ (AM.192), oldn. edik, fra
glholl. edik ell. mnt. etik, jf. ty. essig, oeng.

eced, got. akeit; til grund lat. acettun, af
acere, være sur) sur (syrlig) vædske, en
blanding af eddikesyre og vand, som
især bruges x husholdningen. Som Eddike
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er for Tænderne, og som Røg er for Øi-

nene, saa er den Lade for dem, som ud-
sende ham. Ords. 10. 26. *„Mig tørster,**

sagde han, og fik | Af Æddike saa sum-
en Drik. Kingo.180 (jf. MatiK27.34). ingen
kand faae sin Mund til at troe, at E^ke
er Canarie-Sek.HoZ6.lfTfer.274. At sylte

med Eddike. FSO. God Aften . .! sagde
hun med en Tone, der smagte som Ed-
dike med Pudderstikker i. Schand.SB.190.
Sal.V.749. jf.: Den sødeste Viin, naar den
forderves, bliver den skarpeste Ædike.
HerslTT.1.437. FolkekaU8o3.7. g medi-
cinsk eddike, (apot.) om forsk, udtræk
(destillater) af plantestoffer, tilberedte m. ed-

dike(8yre). SalV.7ol. || brygge eddike,
» egi. bet, se u. II. biygge; (overf, spøg.,

1. or.) se surt, surmule olgn. (jf. Eddike-
brygger^: Er det mig, der sætter sure
Miner op, mig, der gaar og brygger Ed-
dike otte Dage i Rad? Bøgh.1.276. if. (sj.):

(hun) slog (sig til) at brygge Edike . . af

ethvert Ord, der blev talt. sci. 75. Ed-
dike-aal, en. (zool.) en liUe rundorm
(AnguiUula aceti), som kan findes i eddike

(jf. -orm^. Levin. God Eddike . . maa ikke
indeholde mange „Eddikeaal". Panum.182.
Brehm.DL.III.522. -agurk, en. ("f -^tkt.
vAph.(1764).7). (1. br.) agurk, som har ligget i

(er tilberedt med) eddike, g (spøg.) i sammienlig-

*»*«^ (jf- -brygger, -sur", han har gaaet og
. . sat et Ansigt op som en muggen Eddike-
agurk. ClføMJ*i?\566. -hryggevj en. 1)

person, der tilvirker (brygger) øl- ell. malt-
eddike. Moth.Æ8. HaVUiger.73. Sal.V.7.50.

II

talem. (1. br.) : svede som en eddike-
brygger ('a: meget stærkt). D&H. 2) (overf.
spøg., isoer brugt i sammenligninger) gnaven,
fortrædeligt udseende person (som har „sure"
miner); surmuler (jf. -agurk, -krukke, -sur^.

Han er jo saa suur, som en Ædikebrygger.
PAHeib.Sk.IIA8. GrundtvJ)ansk.I.514. jf.:
Du seer . . ud, som Du vilde løse Bevil-
ling som Eddikebrygger. Bergs.PP. 360.
Schand.VV.175. Feilb. | heraf: Eddikc-
brygger-ansigt OverskJ.402. Madamen var
ogsaa saa behagelig, naar jeg kom hjem.
Det var et nydeligt Eddikebryggeransigt,
hun opvartede med til K^n.Schand^F.
161. -brysgeri* et. 1) i egl. bet., dels om
eddikefabrikation, dels om det sted, den fa-
brik olgn.. hvor denne foregaar. vAph/1759).
MO. ErakJ919JL30o. 2) (overf, nu næppe
br.) gnavenhed; surmuleri. *Pietæten ikke

|

Af Hannem bliver sat udi Misanthropie,
|

I Ubelevenhed og Ædikbryggerie. TTa^fe.
PÆ2r. -danner, en. (fagl.) en slags be-

holder til at fremstille eddike i. OpfB.^ VIJ92.
YareL.^lSS. -flue, en. (zool.) DrosophUa
funebris (hvis larve lever i surt gærende stof-

fer, fx. i eddike). AllerJ.983. -honning,

en. (nu 1. br.) T lægedrik, der er en sirup-
lignende blanding af eddike og honning (nu
alm.: Surhonning, Strandløghonning olgn.);

oxymel MO. Mever.683. D&H. -kirse-
bær, pi. „Kirsebær, syltede i Eddike."

MO. -kmkke, en. spec. sotn skældsord

(jf. -brygger 2). Gud velsigne den gamle
Eddikekrukkel Bergstedt.AJ9. -maaler,
en. apparat tU maaling af eddikes styrke
(indhold af eddikesyre); acetometer. Sal.^1.

128. t -mand, en. d. s. s. -brygger 1. MO.
-moder, en. (fagl.) tidligere om en slags
surdej lHallager.73), nu om en svampeart,
Mycoderma aceti, der fremkalder gæring af

10 eddiken og danner en tyk hinde paa over-

fladen. OpfB.^YLWl. VareL.nSS. f -orm,
en. d. 8. 8. -aal. vAph.Nath.II.lol. -rose,
en. O/- ^- åttik(s)rosor, tu. essigrose) %
Rosa gaUica L. (hvis kronblade anvendes til

fremstilling af en slags eddike); ogs.: fransk
rose; provencerose. Schumacher.(1808).15.
Warm£ystB.421. jf.MothÆ8. -sprit. en.
(kern.) dién stærkede, paa alm. maade frem-
stiUede eddike. VareL.^189. -strempe, en.

20 (med.) De saakaldte „Eddikestromper"
have en feberstillende Virkning, især paa
Børn. Et Par store Uldsokker dyppes i

varm Eddike, vrides nogenlunde tørre og
trækkes paa Patientens Fødder. Panum.183.
-snr, adj. 1) t egl bet. Moth.Æ8. MO.
(især kern.:) Christ.KemiJ68. Eddikesurt
Blyilte . . faas ved Opløsning af . . Bly-
ilte i Eddikesyre. SaZ.F.7oi. 2) (overf.) om
personer (anstgtntdtryk) : i høj grad gnaven,

30 fortrædelig olgn. (jf. -Drygger(ansigt)^. et
æddlkesuurt Smijl.WinthT7III.177. han
(gav) med et eddikesurt Ansigt Armen
til en mager gammel Dame. HohtJII.186.
de fleste gik omkring og saa' eddikesure
ud, Drachm.T.138. -svamp, en. (kem.; se

-moder/ Omdannelsen (af stoffer under
eddikefabrikationen) foregaar ved Indvirk-
ning af en Planteorganisme, „Eddike-
svampen". Christ.Eemi.167. Sal.V.749. -sy-

40 re, en. {kem.) Brændeviinsbr.30. Aarsagen
til Eddikens sure Smag er en organisk
Syre, Eddikesyre, der dannes ved Alko-
holens ntning. OpfB.^VLl91. Ckrist.Kemi.
167. Con8t.Eogeb.28o. -nrt, en. 2( (især
dial.) en slags (dyrket) bynke (Artemisia
Dracunculus L.), brugt til fremstilling af
esdraqmeddike. JTusch.286. Sal.''VIL461.

\ -æble, et. "Eddik'æblet
|
Ædes i Hun-

ger (d: naar man er suUen, tager man tU
50 takke selv med de sureste æbler). OehlJfG.

125. -æter, en. (kem.) en sammensat æter-

art (ætylacetat), der dannes ved indvirkning

af eddikesyre paa vinaand. Christ.EemiJ.72.
VareL.U90.
eddisk, adj. ['ædis^] (jf. ty. eddisch;

sj.) adj. tU Edda (2). Hvad vi kunne vente
af de eddiske Sanges . tro Oversættelse
(har) Sandvig tilstrækkelig . . \iist.Grundtv.

UdvJJlS. saJ'SJL12. Fjolsvinnsmål. Den
60 dunkleste af de eddiske sange. AnnalJ.861.

108.

\ ede, r. ['e-åa] -ede. (jf. æda. i ethæ,
tage i ed, ænyd. menede, sværge falsk (Ealk.
IIL75)) bruge eder (2); bande ([V2). der-
for edede den unge Landsknægt saa blom-
strende frodigt. JF.7ens.HF..?. jf. f: Ede
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. . Er at gøre ed. Moth.E7. edelis, adj.

['e-89U] (j- edlig. Holb.Anh.56. sa.DH.1.208.
V80.). adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (Holh.Ep.
IV.448. VSO.l (ænyd. d. s., sv. edlig, jf.
ty. eidlich; til I. Ed) 1) ((9 ell. især jur.)

om udsagn (for retten), løfter olgn.: be-
kræftet ved ed (1); som sker under eds
aflæggelse. Jeg har ofte brudt eedelige
Løfter. Holb.Plut.II.3. Edelig Angivelse.
HandelsO.(1807).61. jeg vil give den gode lo

Mand en edelig Attest paa, at det er sandt.

CBemh.VII.29. et Løfte uden edelig Be-
kræftelse tillades at maatte træde isteden-
for Eedfæstelse. MinSkr.^l6l862. Forinden
Kongen tUtræder Regeringen, afgiver han
skriftlig i Statsraadet den edelige Forsik-
ring, ubrødelig at holde Rigets Grundlov.
Grundl.(1866).§?. denne Pagt og dette ede-
lige Forbund (Chr.VI: denne eedj. 53fos.

29.14. H som adv. IIolb.Fhilos.I.l. Dette 20

lovede de ham eeåe\igen.sa.Heltind.II.2?3.

denne havde eedelig forpligtet sig til at

behandle hende som sin rette Dronning.
Engelst.Phil.184. Grundtv.Snorre.I.270. 2) f
om person (vidne): som aflægger ell. har
aflagt ed. Eåeligt vidne. Moth.E?. At be-
vise noget med eedlige Vidner.FSO.
Kdel-knabe, en. (ogs. Ædel-^. (fra

ty. (d. s.), egl.: adelig (adelbaaren) dreng

(jf. II. Adel, Edelweiss, ?eåe\{\g)), foræld) 30

page. Ædelknabe. Moth.A25. JPJacI.
186. Forrest kom to Paukeslagere . . saa
Edelknaberne og saa Kongen. Baud.
KK.68. -mand, en. ['e'9(8)l-] {ænyd. d. s.;

fra ty. edelmann) d. s. s. Adelsmand. Holb.
Jep.il.3. Bojarernes og andre Edelmænds
Sønner. sa.Hh.I.316. Eiv.VI.124. Seidelin.

110. nu kun i en remse, der især bruges,

naar man vil tage spaadomme af gaaseur-
tens kronblade (hvis fx. en pige vil vide sin 40

tilkommende mands stilling): *Edelmand,
bedelmand (0: tigger), doktor, pastor,

j

skomager, skrædder, borgmester, major
j

-weiss, en. ['e-'9(9)l|vai's] flt.d.s. {fra ty.

(d. s.), egl. „ædelhvid" (jf. IL Adel)) S( alpe-

planten Leontopidium alpinum L., en slags

evighedsblomst med hvidgule blomster, som
ikke vimer. Warm.SystB.530. Sal.XI.700.
£den, et. ['e-'9(8)n] sj. i best. f. (Ing.

RSE.IV.193) og flt. \ -er (TBruun.S.46). 50

{fra hebr. eden, ynde, lyst, vist egl. assyrisk

edinu, steppe) 1) navn paa det land(skab)

,

hvor gud (if. lMos.2.8) „plantede en have"
for de første mennesker, især brugt i forb.

Edens have; paradis(et). Og Gud Her-
ren tog Mennesket og satte det i Edens
Have, at dyrke den og vogte åen.lMos.
2.15. Drachm.D.36. jf: *Her staar Eva
med Korset

|
midt i Edens Have. PAHeib.

TJS.610. 2) (især poet.) overf., om forhold, 60

der minder om Eden (1). (relig.:) Salm
Hj.10.3. *Er Livet alt lifligt her neden,

|

I Aanden med Herren et Eden, | Hvor
kan vi da nogen Tid glemme: | Langt
bedre hos Herren der hjemme! Grundtv.
SS.1V.408.

II
sted (især varigt opholdssted)

ell. forhold, der byder rolige, sorgfri livs-

vilkaar, i hiemlig hygge, i frodige, skønne
naturforhold olgn.; paradisisk sted ell.

tilstand; fredlyst plet. Bahb.PoetF.II.
188. *0 Langeland! Du med dit tryllende
Eden

|
Det eneste Skønne jeg kendte her-

neden. Orundtv.Udv.I.361. *Min brune He-
de er en Edens 'Rz.\e.Blich.D.I.17. PalM.
IV.254. Lemb.D.33. *Hjemmet hun gjør
tU et Eden,

| sødt er med hende det een-
somme Liv

|
paa Iieåen.nostr.T.150. (iron.:)

Det er den Slags . . Indblik i det ægte-
skabelige Eden, der kaster Uro og Tvivl
ind i Ujærtet. Pont.GA.14.

I. Haer, en. se IL Edder.
II. eder, pron. se 1.

\ ed-fast, adj. (jf. edfæste^. bekræftet
m. ed (jf. edeligj. *ej hun fik sin Frihed,
før med edfast Ord

|
hun havde lovet altid

Sejr at give ham. Gjel.Br.24. -fæste, v.

(ogs. edsfæste. ASØrsted.Eunomia.IV.(1822),
670. Schand.SB.93. Deuntz.C.288). vbs. -else.

{<.VS0.1793; nydann., jf. sv. edfasta, oldn.
festa ei9, forpligte sig til at aflægge ed; jur.)

tage (en) i ed; lade (en) aflægge ed (især

for retten); forbinde (en) ved edsaflæggelse

(jf. edfast). naar Undersøgelsen er kom-
men til den Modenhed, at man kan . . be-
dømme, hvorvidt Eedfæstelsen behøves,
ASØrsted.Eunomia.lV.(1822).681. (han har)
givet sit Navn under Grundloven . . og
edfæstet sig til (o: aflagt ed paa) Grund-
loven. Fær?reU859.595.sp.5. et Løfte uden
edelig Bekræftelse tillades at maatte træ-
de istedenfor Eedfæstelse. MinSkr.^l&1862.
Skulde jeg en Gang blive Dommer, kan jeg
jo komme til at edfæste Folk efter en or-

thodox Yormu\2Lr. Schand.SB.129. Brandes,
IX.119. Retten kan nægte at edfæste Per-
soner, hvis Vidnesbyrd . . skønnes at være
i særlig Grad upaaliåeligt. LovNr.90^^/d916.
§188. II perf. part. edfæstet som adj. (jf.
edsvoren^; Præster (maa) dog vel, som
eedfæstede paa det nye Testamente, vide
hvad Christendom er.Kierk.XIV.271. Bran-
des.V.16. t -g^«relfite, en. edsaflæggelse.
OeconT.IV.21.
Edikt, et. [eidigd] flt. -er. {aflat. edic-

tum, kundgørelse, egl. perf. part. af edicere,
udsige; foræld) især om en enevoldsherskers

offentlige forordning; reskript. vAph.
(1759). det Skadelige, som en Regiering,
saa landsfaderlig den end tænker, ikke
vel kan blande sig i, mindre giøre til

Gienstand for sine l£,dacter.FrSneedI.89.
VVed.BK.168. det nantiske Edikts Op-
hævelse i YrBnkris.DanmBigHist.IV.655.
om et enkelt eksemplar af en forordning : et

kejserligt Edikt . . var opslaaet paa Mu-
ren. JakEnu.ML.258.
Edition, en. [edi'/o-'nj flt. -er. (af lat.

editio, vbs. til edere, udgive; foræld.) op-
lag ell. udgave (af en bog, et skrift). Moth.
Conv.E7. Her haver I Benevole LectorI
Den 3die edition af Peder Paarses Historie.

Jeg kalder det den 3die edition, saasom
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dermed er beregnet det daarlige Bog-
tryckerens Oplsig. Holb.Paar8.)(2 >: naar en
(bog) blir første gang oplagt, kaldes det
dend første Edition. sa.BarsJ^J.fi. JBaden.
FrO. Sal.V.76o. f (bøgerne er) gandske nye
og af Wetstiniansk Edition. 4dr,*/ii76-2.sp.

13.

edlig^, ad), se edelig.

edre, v. ['æåra] -ede. Uf. oUn. eitra, ty.

eitern; af I. Edder; jf. edret) 1) (nu 1. w*.

og uden for præs. part. kun højtid.) til I.

Edder 1 (ogB): ødelægge ved gift; for-
gifte. Moth.EQ. H især overf. hver Livsens
prægtig Lyst . . eddres af Dødens Kræft.
JPfacI.178. (jf Edder

3J
m. h. t. strid

olgn.: gøre bitter, skarp, forbitret („gif-

tig"). To Ting bidrog ikke lidet til at

aedre denne Feide.Bahb.E.IIL220. (jf.

bet. 2:) Striden havde æddret sis- stnst.V.

285.
tig; ætsende, hvert af hans Ord faldt som
en æddrende Draabe (o: „giftdraabe'') i

Kongens S\di\.CBemh.IV.21. 2. \ gift-

spyende; giftig, dette Rædselsbudskab: Dø-
den . . bed sig . . ind i hans Hjærte som
en edrende Slange. KiddeAEJI.188. 3. (jf.
L Edder 3; dagl., 1. br.) overf., som adv. i

udtr. edrende gal, edderspændt; „ædende
gal''. D&H. 2) (nu næppe br.) til 1. Edder

Hauch.V.414. Jeg siger ligefrem Meneder
og ikke maaske kun Edsbryder. i^icnsft^.

"7il905J2.8p.l. -citant, en. (jur.) den eds-

pligtige, som paastævner edssagen. NeUem.
Proces.799. MunchPet.C.1.437. -dom, en.
(jur.) dom, der gør en retssags endelige ud-
fald afhængigt af, om den ene part vil af-
^99^ (parts)ed. NellemJ'roces.784. LovNr.53
*Vtl909.§299. G) -forbund, et. edeligt for-

iobtmd. vAph.(1764). Sal.XV.849. Svejtser-
nes edsforbund i Brunnen 1315 \ -for-
ntnlar, en. (jur. ; jf. forelæse ed «. L Ed
i). HørupJJ41. Auditøren oplæser Eds-
formularen, medens Formanden og Bisid-
derne staaende . . gjentage Edens sidste
Ord „saasandt hjælpe os Gud og hans hel-
lige Ord." Tjenesteregl.147. -frist, en. (jur.)

det ved edsdom fastsatte tidsnnn, inden for
hvilket eden skal aflægges. MunchPet.CJ.437.:) Striden havde æddret sig.synst

H præs. part. edrende. 1. (sj.) gif- 20 -fteste, v.se edfæste. -ind8tæTn(e)t,
part. adj. (jur.; brugt som subst.) den ind-
stævnede modpart i en edssag (jf. -stævning^.
-plig^is:, adj. (jur.; brugt som aubst.) den
part, afnvis ed en edssags udfald gøres af-
hængigt. MunchPet.CJ.438. -rinf^, en. (jf.
oldn. (staUa)hringr; foræld.) ring (af guld
ell. sølv), ved hvilkm nordboerne i gamle
dage aflagde ed fbaugeidr, ringed). Sal.V.
767. '»»g, en. (jur.) sag, som den edsplig-

2: fremkalde betændelse i (saar olgn.);xtige skal anlægge inden en vis tid (jf.Eds-
iscer dep. ell. refl.: sætte edder; gaa i betæn-
delse; blive 07idartet. Bylden begynder at

eddres. JfO. D&H. H overf (jf. u. bet. 1).

*lad (saaret) bløde . . lad det æddre sig.

BahbJ'oetFJIJ63. (hjertets) Saar æddredes
her, hvor Keedsomhed og . . Græmmelse
- . giød deres Gift deri. sa.FortJI.124. (m.
akttv bet.:) den giftige Braad blev sid-

dende i Saaret og æddrede det (orig.279: og

frist^ efter en edsdoms afsigelse for at komme
tU at aflægge partsed. KancProm.^/&1813.
LovNr.90^'/*1916.§309f. -stævninf. en.
(jur.) stævning af modparten (i en edssag)
tU at høre eden aflagt (jf. -indstævnet^. Begl.

"/sl814JJ.A.§l. Deuntz.C.247. -tema, et.

(jur.) det i en edsdom fremsatte faktum, som
skal bekræftes ell. benægtes. NeUem.Proces.
787. -umyndig, adj. (jur.) om børn

Saaret æddrede). HegermL.DFort.^(1862). 40 (under 15 aar): som er udelukket fra edsaf-

I

254. 03 edret, adj. ['æ8ra<] iaf 1. Edder
eU. edre; sj.) som indeholder edder {1)\ gif-
tig; forgiftet. *Lad giftig Vellyst, med
en eddret Tunge,

|
Udsuge Marven af

hans Been.Bredahl.I.207. (hestene stod)

gumlende forgiftet Havre, der dog ikke
bed mere paa deres robuste Constitution
end det edrede 01 paa Vølsungen Sigmund.
Gjel.M.251.

læggelse (jf. u. I. Ed I.1;. Goos.III.74.

ed-8Toren, part. adj. [-|Svo'r(a)n] (f ed-
soren. Moth.ET. Ew.in.l60. Kierk.XIV.
195). (ænyd. edsoren, jf. mnt. eitsworen,
oldn. eidsvari (subst.); jf. forsoren. Soren-
skriver; sml. edbunden) 1) (foræld, ell. i

højere stil) om personer, som (ved ed) har
forpligtet sig tU at udføre et vist hverv i fæl-
lesskab, at staa „last og brast" sammen (som

Eds-, i ssgr. af I. Ed 1 ; jf. Ed-, -af- 50 stalbrødre olgn.). (han) havde med sig 300
'-- — '• ^ " f

' — " Eedsvorne Thehaner. Holb.Hh.n.553. Ew.
III.160. Eedsvorne Staldbrødre.FSO. Du
dræbte din egen Konge, min eedsvorne
Ven og Broder. MolbJ)HJ.409. 2) (jur.)

læggelse, en. (jur.) (den) trykte For
maning ved Eeds Aflæggelse. i^arordn.*Ve
1842. Goos.III.73.

\ £d-sagn, et. (aflæggelse af) ed. 'til-

sværg mig med Eedsagn,
| Trolig . . mig

at laane . . Bi&tsLXid.Bagges.NblD.59. 'jeg
bekræfter mit Ord med et Eedsaen. smsf.
80.

^
13 £ds-bmd, et. (sj. Edbmd. VSO.

om personer, som har aflagt embeds- eU. tje-

nesteed (jf. edfæstetj. Forordn.^ld.707.§3. En
eedsvoren 'Dommer.VSO. de eedsome Præ-
sters Bevisen, at den officielle Christen-

dom er det nye Testamentes Christendom.
Gjel.Br.lOO). ad Lovløshedens, Edsbrud- 60 Kierk.XIV.195. OpfB.^1.268. om en ret, be-

dets og Troløshedens Vei kan ingen sand
Frihed vindes! Ing.LB.III.220. Schand.TF.
11.50. O -bryder, en. (nu sj. Edbryder.
Moth.E6. GrundtvJ'S.II.355. Gjel.Br.211).
(de) vare Edsbrydere og handlede mod
det ForUg, der var sluttet paa Althinget.

staaende af edsvorne dommere (jf. Edsvor-
neretj : Oprøreren (blev), i Følge edsvoren
Krigsrets Dom, skudt af et Dusin Mand.
AKohl.MPJ.198.

II
som subst. (især i flt.):

nævning; medlem af jury. De Edsvornes
Kiendelse. MG. jf. Edsvorne-ret, nævninge-
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domstol; jury. Fabricius.D.II.63. Sal.XIII.

763. O -tasen, part. adj. (nu næppe br.)

som er taget i ed; edsvoren (2). en Eedtagen
Soldat. PJespersen. Ligprasdicken over Niels

Juul.(1699).116. vAph.(1759). VSO.
Edakation, en. [eduka'Jo'n] (af lat.

educatio, vhs. til educare, opdrage; nu næppe
fer.) opdragelse (optugtelse) ell. uddan-
nelse (undervisning af børn). Moth.Conv.E7.
(jeg) kysser (mine forældres) Aske for god
Education og Optugtelse. Holb. LSk. 1. 5.

hvad kand en Herre af den Stand og
Education . . profitere af vort Omgengelse.
sa.Pants.II.6. *Ifald hun endnu levede, da
skulde

I

Hun rigtig faaet en god Educa-
tion. Heib.Poet.I.200.

een, num. se en.

efemer, adj. [efe-, efa'me-V] (af gr.

ephémeros, som varer een dag, daglig (af
epi, paa (jf. Epigram osv.), og heméra, dag);

O eU. med.) som er af kort varighed („døgn-

flygtig"); (hurtig) forbigaaende; tilfæl-
dig; uden varig værdi; betydningsløs.
et Ugeblad . . maa hente Stoffet . . fra det
Ephemere og Locale. Heib.(Gylb.I.é7). Sal.

V.773. PoWnl920.7.sp.3. || efemer feber,
(med.) forbigaaende, let feber; forkølelses-

feber (Febris ephemera). 8al.V.773. GJ efe-
merisik, adj. [-'me-'ris^] d, s. s. efemer.
Leth.fl800). Meyer.
Eien, en, (sjældnere, i koll. anv.) et.

['e-f(oi, sj. 'e-fou (jf Fest8kr.VilhThoms.294)]

flt. (sj.) d. s. (laant fra ty. epheu, besl. m.
eng. ivy og maaske m. oht. eibar, bitter; den
opr. bet. i saa fald „giftbær" (se Arkiv.
XXXIII.109)) S( navn paa en stedsegrøn,

klatrende plante; vedbend; vintergrøn(t);
Hedera Helix L.; ogs. (koll.) om dens ran-
ker ell. blade. Moth.E9. VSO.VIII.167. om
den store Indgang (til en grotte) hang det
tætte Epheu, friskt og fyldigt.ÉCAnd.1.13.
PalM.Vl.28. JTusch.104. (villaens) hvide
Murvægge er tildels dækket med Efeu.
Rode.DgA8. et gammelt Lindetræ med
Efeu slyngende sig op om den svære Stam-
me. Nathans.S.40.

J|
(sj.) i flt., om vedbend-

ranker ell. blade. Om de gamle Portrætter
var der Evighedsblomster og der var man-
ge Ejaheu. Bang.IIH.9.
Effekt, en. [e'fægd, æ'fægd] flt. (især

i bet. å) -er. {ænyd. d. s.; af lat. effectus,

(ud)virken, udførelse, vbs. til efficere, iværk-
sætte, udføre; jf. effektiv, effektuere)

1) (nu sj.) i al alm.: hvad der sker (viser

sig) som følge af en vis virksomhed (forholds-

regel olgn.); virkning; resultat, (han)
beleyrede (byen), dog uden effect. Holb.
Intr.1.256. *De Dyder som vi udi sær

|

Hos mange Mænd berømme,
|
Effecter

udaf Love er,
|
Som holde dem i Tømme.

sa.Skiemt.F5': Vandet (som lægen gav pa-
tienten) giorde samme Effect som en vir-

kelig \omitif.sa.MTkr.519. *Du (o: gud)
intet Creatur formeener

|
At see Effecten

af Dit Bliv! Tullin.1.16. Oehl.F.166. jf. (m.
overgang til bet. 2) : Ja, ryg Du imidlertid

en Cigar . . jeg troer ikke, det vil skade
Effecten, om denne Lugt (o: af slet par-
fume) fortog sig lidt. Chievitz.FG.94.

2) om indvirkning paa sanserne (især
synet) ell. følelsen (sindet), nu især nedsæt,
om tilstræbt paavirkning ved kraftige
(krasse, ukunstneriske osv.) midler, der gaar
ud paa at gøre et stærkt indtryk ell. vække
opsigt, „tage sig ud'* olgn.; stærk virkning;

10 sensation (jf. Effektjageri, Knaldeffekt^;
især m. h. t. teaterforestillinger olgn. (jf. dra-
matisk effekt samt Effektstykkej; ogs. mere
konkr. om hvad der frembringer saadan virk-

ning. Coloriten og Effecten (i maleriet) er
det eeniste, som beholder Herredømmet.
Wiedetcelt.T.25. Mere Virkning . . giorde
Tragødien Hugo von Rheinberg . . Her
var Alting anlagt paa Effect i den af mig
selv opfundne tragiske Huusscene. OeU.

20 VL270. „Effect" — et berygtet Ord, som,
efter at have været længe gangbart mel-
lem Kunstens og Poesiens Stympere, nu
ogsaa skal sanctioneres af Politikens. Heib.
Pros.1.66. *EffektenI Effekten tilbeder vor
Slægt:

I

Man skyder paa Fyrster og Kon-
ger. Kaalund.44. Akrobaten . . forøger Ef-
fekten . . ved engang imellem at simulere
et truende Fald. CLange.NF.212. (to fjendt-
lige hærførere) staa Ansigt til Ansigt midt

ia paa de Valpladser, hvor de førte Titusinder
i Døden. Et dramatisk Møde, en Effekt,

men en for længe forberedt Effekt. A^ord-

sjælland.^lil905.1.sp.2. det prægtige Sce-
neri fra Retterstedet (i „Aladdin"), hvor
hver Person var anbragt i Billedet med
fuldendt malerisk Efiekt. PoU^hl919.10.sp.
2.

II efter gøre: saadan en Karakteer ex-
isterer ikke i Naturen: man har udtænkt
den allene Theatret tU Nytte; den giør en

40 god Effekt i et mavert Stykke. Tode.S.51.

Seilere . . gjøre en deilig Effect med deres
Seil paa de mørkeblaae Bølger. BlochSuhr.
ÆS.1.30. det Hele (var) bilagt paa at

gjøre Effect, paa Klap og Bravoraab. Fru
HeihE.1.304. Hvad om jeg f. Ex. plud-
selig foredrog en rigtig overgiven „Bell-

man" . . Det vilde gjøre Effekt. DracAm.
KK.11.

II
dramatisk effekt: Rahb.E.IV.

419. Med ægte irsk Hang til dramatisk
50 Effekt blev Sagen sat i Scene, brøndes. F.

407.
II
spec. (væv.) om virkningsfulde mønstre

ell. farver (glans) i forsk, tøjer (jf. -garn^.

Satin eUer Atlask; haves af mange forskel-

lige Slags med saavel Effekt af Rende-
garnet (Kædesatin) som af Indslaget (Skud-
satin). 7or«5}'.JI7i. 8^. jf: Farve effek-
ter i Lærredsbinding kan fremstilles i

Længdestriber ved at sætte Rendegarn i

forskellige Farver, smst.80.

60 3) (fys.) det arbejde, som en maskine
ell. en anden kraftkilae kan udføre i en vis

tidsenhed (et sekund), ofte angivet i „heste-

kræfter" ; (maal for) arbejdshastighed;
virkekraft (jf effektiv^. OpfB.^ 111.13.
Sal.V.776.

4) (næsten kun i flt.) om ting. 4.1) ('O
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ell. især emh.) bevægelige (rørlige) ejen-
dele i alm.; løsøre (møbler, indbo olgn.).

at forrette Åuction over en Mands Gods
og Effecter, Sffl»ij5eJ.50. Vor Flytning . .

var langt besværligere . . formedelst de
mange Effecter, der i det sidste Aar vare
blevne os tUdeel. Gylb.I.2o4. hendes lUle

Seng og øvrige smaa Effecter bleve flytte-

de op paa mine Værelser. smst.O?. I Farum
er SKeet Indbrud og bortstjaalet en Deel
Eftecter. Fædrel.l844.spJ3909. 4^) T ting,

der har værdi som genstand for omsætning
(spekulation osv.). \\ handelsartiJcler; varer.
Borgerne . . brøde ind udi (købmændenes)
Magasiner, førende bort med sig alle deres
Effecter. Holb.JH.II.231. jf. HandelsO.
(1807).61.

||
(i børssproget) betegnelse for

visse værdipapirer, især obligationer og
aktier (j/. Effektbørs;. Hage.'TeS. Begneb
EøbmJI.13.
Cffekt-belysnine, en. [2] (fagl.)

stærk (virkningsfuld) belysning, især brugt i

reklameøjemed (jf. -lampe^. OpfB.'IVl.ld?.
-bers, en. [4.2] T Fondsbørser (Effektbør-
ser) kalder man de Børser, hvor Handelen
med Effekter foTegaaT.Hag^.763. 03 -fiild,
adj. [2] som gør et stærkt indtryk; virknings-
fuld. Scenerne af Hverdagslivet (i Sankt
Hans Aftenspil), ja endog det spidsborger-
lige Philistervæsen, danne en effectiuld
Contrast med det Phantastiske.fiei6.Pros.
III.228. han vilde ønske, at han kunde
kostumere hende i en . . effektfuld Stil —
f . Ex. i Mandsdragt som Page. SchandÆ.
185. effektfulde Teaterstykker. jBrandes.FJ.
564. Pol.'"/9l920.o.sp.3. -g&m, et. (væv.;

jf. Effekt 2 slutn.). VareL.'138.
effektiv, adj. ['efægiti'v, 'æfægiti-'v, i

ssgr. ogs. e-, æfæg'ti'v-] {af lat. effectivus,
virksom, -se Effekt) som medfører (udøver)
en vis virkning; (kraftigt) virkende; virk-
ningsfuld; ogs.: som foreligger (eksisterer)

i virkeligheden, især i modsætn. til hvad der
er beregnet, planlagt, foregivet osv.; virke-
lig; reel; faktisk. Effektif . . Virkelig.
Moth.ConvJE8. JBaden.FrO. effektiv Be-
skyttelse for den enkelte Borgers person-
lige Frjhed. Tilsk.l919.IL365. (man maa
tilstræbe en) effektiv Kontrol . . med, hvad
det er for Folk, der i Skarevis strømmer
til Danmark. Kbh.^^hl919.4.sp.4. Estland,
der har faaet effektiv Hjælp fra Finland .

.

har holdt Bolshevikeme Stangen. BerlTid.
^/tl919.M.5.sp.3. spiritusforbudet har mange
steder vist sig lidet effektivt (o: har ikke
kunnet gennemføres)

\
(sj.:) (Cæsar) har

været en Politiker i stor StU . . for hvem
Mennesker var reale Ting, og i hvis Øjne
hver derfor gjaldt for netop det, han ef-
fektivt (o: „virkelig") var, Tilsk.1919.1.272.

\\

især (fagl.) i staaende udtr. som: effektiv
blokade, H blokade, som haandhæves ved
en styrke af krigsskibe, der faktisk er i stand
til at opsnappe de fartøjer, der forsøger at
bryde blokaden (mods. Papirsblokade^. ved
Kongressen i Paris 1856 (enedes stormag-

terne om grundsætningen) „Blokade er kun
gyldig, naar den er effektiv". J^o^/cfiis/.FJJ.

652. Sal.-III.449. effektiv hestekraft,
(fys.) hestekraft, anvendt som maal for den
del af en maskines arbejdsydelse, som virke-

lig udnyttes (jf. Effekt 3;. TeknMarO.
LandboJ.647. jf. OpfB.UIl.97. effektiv
(militær) styrke, se Effektivstyrke. | T
som paaskrift paa en gældsfordring

10 (veksel) for at betegne, at beløbet skal betales

i den møntsort, anvisningen lyder paa. Lov''/i

1880.§3o. Sal.Y.776. £ffektiT-fon*et-
ninff, en. T forretning, der er bestemt til

at afvikles ved virkelig levering af den solgte

vare (mods. 'DifieTeneeioTTetmng)JHage.^598.
Sal.V.776. -styrke, en. ^ den ved en af-
deling (til et bestemt tidspunkt) virkelig tu-

stedeværende, tjenstdygtige styrke (af mand-
skab og heste). Sal.V.776. ÉerlTid.*yitl907.

20 Aft.l.sp.l.

Effekt-lampe, en. [2] (fagl.) elektrisk

(bue)latnpe, hvis lys har en særlig (fx. gul)
farve (jf. -belysning^. SaWI.737. -ma-

5
er, en. [2] (1. br., nedsæt.). S&B. O -mid-
el, et. [2] Baade i „Lægemidler" og i

„Gyngende Grund" var der . . det kunst-
neriske Maadehold og en fornem Sky for
falske Effektmidler. Eørup.I.l 99. O -styk-
ke, et. [2] Hrz.XIII.194. (skuespillet) y^i

30 et Effectstykke, der havde gjort Opsigt i

hele Tydskland. HCAnd.IX.14. l^
effektuere, v. [e- ell. æfægtu'e'ra] -ede.

vbs. -mg (Hage.' 352). {ænyd. d. s.,jf. ty.

effektuieren, mlat. effectuare, se Effekt)
egl.: sætte i værk, bringe i stand; udvirke;
realisere. Moth.Conv.E8. JBaden.FrO. \\ nu
især i udtr. effektuere en ordre eU.

bestilling (paa varer olgn.), T udføre
en ordre osv.; afsende bestilte varer olgn.

4Si HandelsO. (1807). 61. »Naar han døer, —
hvilken Stimen i Kirken!

|
Hvilken Tak

for hans Tjære-Tilvirken;
|
thi som han

effektuered hver Ordre! ÆicA.J.i9 7. Kon-
trakten (mellem køber og sælger vil) komme
i Stand ved at Sælgeren . . uden Forbe-
hold effektuerer Bestillingen. Hage.' 352.
Pol?lzl919.5.sp.3.

effen, adj. og adv. [iæf(8)n] {ænyd. d. s.

(søm adv.); laant fra mnt. effen (even), jf.
50 ty. eben, eng. even, sv. åven; sa. ord som
æven (even) og jævn) t) som adj. l.i) om
(an)tal: lige (mods. ueffen, ulige). Moth.E9.
VSO. de parsidede (mangekanter) (hvis
Kanters Antal er effent). 0rst.III.134.
Kvinderne (paa Bygen) havde en egen
Maade at søge Viisdom paa; (de) sirev
paa en Træf en Hob Streger i Asken, og
befandtes der saa at være effen, meende
de, deres Ønske skulde gaae i Opfyldelse.

60 Grundtv.Saxo.III.296. Ueffen maa Tallet
(o: paa rugeæg) være, Effen bringer Uheld.
Bogan.II.96. Feilb. || i rigsspi: nu kun i

en leg (et spil): man holder i sin lukkede

haand et antal (peber)nødder olgn. og spørger:

effen eller ueffen (o: er der et lige ell.

et ulige antal)? gætter den adspurgte rigtigt,
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faar han det, åer væddes (spilles) om. Jeg
nar altid holdt af at lege Effen eller Ueffen
saa vel med Dalere som med Nødder. Ing.

EF.XIIL114. Legeb.Lc.38. Feilb. Kvæmd.
ogs. om terningspil: vi ville rafle effen eUer
ueffen derom ved en Flaske Porter. Oehl.

BE.130. Hrz.LIL8. jf.: „Vi kan jo rafle

om dem!" Han buKkede sig og tog en
Haandfuld Smaastene op. „Enen eller Uef-
fen.'* Drachm.STL.325. (overf.:) deres Liv
var for anstrenget, for offret i daglige
Lidelser, til i Ørkesløshed at kunne sidde
hen og omgaaes med Grunde og Tvivlen,
Effen eller Ueffen. Xier/c.ZII.55^. 1.2) (nu
kun dial.) som egner sig, er skikket (til

noget); dygtig (paalidelig olgn.); god (til

noget); jf. (ikke) ueffen. Moth.E9. *(vort

politi) er ret effent til at opstøve
|
Hvert

for vindskibeligt Verdens Barn. TBruun.
IV.104. hun er effen til at gjøre Vers.
Etlar.F.153. Feilb. X.'i) (nu næppe bi'.) glat;
jævn; om stof uden ophøjede striber olgn.:

Effene Stoffer, Silketøjer. YSO. jf.SaUVL
737. 2) (nu kun dial.) som adv.: lige; net-
op. Det slog effen til, men der blev intet

tilovers.FSO. Om en lUle halv Time har
vi din Far. Han (o : en sejlende) ligger effen
tværs for Ryde Kirke. (JDangaardAJligeYil-
kaar.(1904).10. jf. Feilb. || især om tiden:

lige (i dette øjeblik); just (nu); nylig,
(oftest i forb. nu effen^. Han var effen
gaaet bort, som Pigen kom tilbage.

[NPrahl].Aagerupsnændelser.(1 758).1.21 . I

maa ikke . . bruge saa barnagtige Udtryk,
som nu effen, hvis I vU optages i Lauget.
Oehl.XXVII.224. Hrz.III.82. Feilb. Thor-
sen.133.

I. lifor, en. [e'fo'r] (nu sj.: Eioms. Moth.
Conv.E8. JBaden.FrO. TJnivA.1909110.1111).
flt. -er. {fra lat. ephorus, gr. éphoros, op-

synsmand, af epi, paa (jf. efemer^, og ho-
rån, se) t) en af de fem øverste embeds-
mænd i oldtidens Sparta, som bl. a. førte

tilsyn med kongernes og de andre embeds-
mænds virksomhed. Folk'Hist.1.482. 2) (øv-

righeds)person, som deltager i tilsynet
med (de lærde) skoler, (betegnelsen nu kun
br. ved enkelte (katedral)skoler; jf.u. Eforat^.
(de lærde skolers) Ephorer . . skal have Ind-
seende med, at hvad som er befalet (eller)

foreskrevet i Henseende til Orden og Dis-
ciplin, overholdes. Forordn.''/nl809.§8. \\ om
universitetsforhold: bestyrer af legater ell.

stipendier (til studerende) ell. (især) om
den professor, der er forstander for
(har tilsyn med) et kollegium. Skr.^liol82S.

'Alumnerne faar en Momenlur,
i
Men det

faar ej 'Eifoxen.Sganarel.TV.43.

II. efor, adv. se for.

£forat, et. [efo'ra-'(?] flt. -er. {afl. af 1.

Efor) ew efors embede ell. myndighed; ogs.

om det tidsrum, hvori en efor fungerer;
til 1. Efor 1 : FolkEist.L48L || til I. Efor 2:

Forordn.''Uil809.§7. Skoleprogr.Odense.1919.
1. SaUVL737.
efter, præp., adv. og konj. ['æfdar] Høysg.

20

AG.6; vulg. ell. dial. ['æder] Kort.65. Storm
P.P.7.

II
som præp. er ordet i alm. tryk-

svagt undt. foran de efterhængte pron. mig,
os, ham, hende, dem ost;., og naar det staar

efter sin styrelse; se desuden bet. 1.2 slutn. og
bet. 2.1 slutn.; som adv. er det trykstærkt
undt. i bet. 17. (umord. after, run. æftia, æda.
æftir, oldn. eptir; besl. m. agter og atter, eng.

after, got. aitra, tilbage, igen; jf. efterst
||

10 i flere tilfælde, hvor forhen brugtes efter, fore-
trækkes nu bag efter ell. bag ved (se bet.

1.1-2 og 12.2^ ell. næst efter (se bet. 3.2^)

A. som præp. (med styrelse).

1) om sted og retning, l.i) om stilling

ved bagsiden af ell. længere borte end
(noget andet), (f) Foran (folket) fortærer en
Ild, og efter (o: bag ved) det brænder en
Lue. t/oei.5.5. || nu næsten kun, hvor talen

er om rækker olgn. (jf. 3.1j. d i enden af

ordet næst efter 1 éHern. Høysg.AG.6. hans
navn staar (lige) efter mit paa listen

i
Bra-

brand er den første station efter Aarhus
i

1.2) om bevægelse i samme retning som
noget andet, der gaar forud; bag efter, hvo
som ikke tager sit Kors, og følger efter

mig, er mig ikke værd. Matth.10.38. Kom
og bær Kappen efter mig. Holb.Er.II.3.
slæbende deres Beene efter sig. sa.JH.II.
328. *hun var seet i Lunden | Efter Strange

30 at gane.Winth.HF.70. (det er) ikke for ae
blanke Knapper og Musikkens Skyld alene,
at vi løber efter Soldaterne. KLars.Ci.l24.
vi sejlede i kølvandet lige efter det andet
skib

I II
(trykstærkt:) komme'efteren, ind-

træde i en andens virksomhed som hans efter-

følger (jf. bet. 4.3j. den, som kommer efter

mig, er stærkere end \eg.Matth.3.11. Han
kom efter Broderen i Embedet. M0.I.1264.

I)
drage efter sig, se III. drage 14.8. 1.3)

40 (især i jy. og fynsk) om stedet, hvorimod en
bevægelse er rettet; i retning af; hen imod.
man (delte) sig i fire Hobe, for at lede
efter alle fire v erdenshjørner. Blich.L290.
Vi kjørte ud ad Strandveien for senere
at søge op efter de egenlige Skovegne.
Kierk.III.178. de Fremmede marcherede
afsted efter Domkirken. JPJac.IJ.380. smst.

1.122. *Snart strækker Fuglen Vingen
over Hav

| Og sætter Kursen efter fjerne

50 Zoner. Drachm.DM.33. Saa stalkede (vi)

afsted efter Frognersæteren. J"F«7ens.if.7.

107. Tre Ekstratog holder oprangérede
paa Stationens yderste Spor, klar tfl at af-

gaa østpaa efter Langaa. Bønnelycke.Sp.201.
toget efter (o : som gaar i retning af) Vejle
(Taaborg osv.) \ jf.: *han gik da efter Ly-
den (o : t retning mod det sted, hvorfra lyden
kom) ind i det tætte Krat

|
og fandt et

stakkels Raalam. PZou^.1.533.
|i
med efter-

60 stillet til (jf. ad. A. 1.2J. med det samme
kommer han løbende hen efter Brønden
t)l.JakKnu.F.292. om beliggenhed: Aspe-
rup ligger mere efter Middelfart til ] ||

(sj.) om ting, der paavirkes af en bevæ-
gelse. Enhver kan skyde efter (o: puffe til)

det hældende hæs. PAHeib.US.383. (han)
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skjød jo saaledes troløs efter Vognen, da
den hælåeåe. Grundtv.Saxo.il.23 (jf. u.

bet. 19^. 1.4) om bevægelse, hvis retnings-
linie angives i forhold til udstrækningen
cf noget andet; jævnløbende (parallel)
med. At drage en Stræg efter en Lineal.

HøysgB.115. Baud.AB.16.
||
(lige) efter

næsen, efter en snor, se Næse, Snor.

II
efter længden (ell. hredåen), egl.: føl-

gende længde- (eU. tvær-) retningen gennem
noget; i retning paa langs (ell. tværs) af
noget, paa langs og paa tverts o: efter

Længden og Bredden. Høysg.SjSOS. (har)
en Draabe . . lidt en Sammentrækning i

Høiden, som har gjort den fladere, sam-
mentrækkes den . . efter Breden, saa at

den bliver længere. ØrstJ.éS. en Egestam-
me, der var amøvet efter Længden. Soph
MuU.V0.307.

2) om maal. 2.1) om tnaalet, der sigtes
Æ. stræbes imod. Herodes vil søge efter

Barnet, for at omkomme det. Matth.2.13.

den, der griber en Skygge og løber efter

Veir. Sir.34.2. forglemmende, hvad der er
bagved, og rækkende efter det, som er
foran, iler jeg mod Maalet. Phil.3J.4. Aab.
12.15. Derpaa greeb han efter sit Sværd.
Holb.Hh.II.412. At gribe efter en Bold:
det er, at række Haanden ud imod en
Bold for at gribe den. Høysg.S.54. 'At mit
gandske Levnet efter

|
Himmerige rettes

ind. Brors.72. Aladdin rækker ham Alnen.
Mustapha hugger efter ham. Oehl.A.78. de
skyder Alle tu Maals efter Balder, Grundtv.
Myth.374. naar alle Angreb kun rettes
efter (nu: mod; ham. Kierk.VIII.307. 'Mit
trætte Hjerte stiler

|
efter en Havn. Hostr.

G.70. „Lykke", sagde Erik og lod, som
han spyttede efter (koncertgiveren) tre Gan-
ge. Æan^.i>ui?'.544. vi styrede lige efter
pynten

j jj om maal for kalden olgn. (jf.
2ji). „Sjpiser De lunch med Klokken 1",

raabte Fru G. efter os (o: idet vi gik bort)

i Korridoren. KLars.Ci.l20. || om den, mod
hvem skældsord olgn. er rettet. Drengene
raabe eller skrige efter en Tyv. Høysg.S.
81.

||
om forfølgelse af en flygtende, (tryk-

st^srk:) »Sæt efter Bruden! Hun fra Hy-
men flygter. PalM.III.45. 'Folk var ef-
ter mig paa Gaden. Hrz.D. II. 65. Hen-
rik er efter mig; han vil slaa mig. Drachm.
UB. 236. jf.: Drenge er (nissen) saa gru-
somt efter, for de gaar og roder ligesom
andre smaa Grise. Budde. Historier. (1892).
12.

II
komme 'efter en. (forfølge ham

for at) afstråfe ham. Han kom efter Ty-
ven med sin Pidsk, og bankede ham af.

MO.1.1264. Hør nu op, du, eller jeg skal
komme efter dig (o : tugte dig). EmmaKraft.
Sommer ogVint€r.(1893)J03. || med under-
forstaaet verbum (især imp.). *Saadan
man efter Duen seer en Glente (o: ser en
glente jage efter en due). Oehl.BL.52. efter
Forræderen! han er Kongemordernes Ho-
ved. Ing.EM.III.1.52. *de funklende perler
os lokke.

I
Efter dem (o: dyk ned for at

faa dem!) — raskl nu ned det gå
SDJ.3. Kofoed•Hansen.DL.80. 1| (overf.)
om maal for undersøgelse ell. tilegnelse (jf.
2s): komme 'efter noget, finde ud af
noget (skjult ell. vanskeligt), tusinde Ting
(xmdgaar) eens Syn, fordi man ei kan
komme efter dem uden ved Studering.
Suhm.II.55. Han besluttede at komme efter
Sagens Sammenhæng. Oehl.HrS.343. det

10 skulde dog vel aldrig være en Kalkun-
Kylling! naa, det skal vi snart komme
efter. HCAnd.V.300. Pelle gik og kiggede
ind i Maskinen for at komme efter, hvad
der var saa glubsk ved den. AndNxJ^E.I.
122. Marie kan . . ikke komme efter Line-
dansen. AErslevJ)e stjaalne Bøm.(1902).28.
2^) om maalet for venten, længsel, at-
trå a olgn.

II
red verber. Min Sjæl tørster

efter Gud, efter den levende Gud.Ps.^^,
20 3. Matth.5.6. din Moder og dine Brødre

udenfor spørge efter dig. Marc.3.32. Luc.
2.48. Higer efter KierUgheden, tragter
efter de aandeUge Gaver. lCor.14.1. (hun
synes at have) de QvaUteter, som hånd leder
efter. Holb.Vgs.(1731).I.l. at ligge og vente
her efter Breve. sa.KR.I.l. min Kone bier
efter mig. saJeanJII.6. f *Giv, søde Jesu,
at jeg maa | Kun efter Hiertets Reenhed
staae (o: tragte efter den) \ I alle mine Dage.

io Brors.21. hun besluttede da at sidde oppe
efter mig om Aftenen, til jeg kom hiem.
Rahb.FoH.L422. (jf. Bergs. BB.89). man
venter efter (nu : venter paa^ Abildgaards
Biemkomst. Ør8t.BrJ.3. 'Et Spil af Kræf-
ter, I Som higer efter | En Evighed. Oehl.
HK.41. (han) stirrede forgæves paa de
smaa, forbrændte Ruder efter (o: i haab om
at se) en taknemmelig Tilhører. Px\føW.J.504.
han kjæmpede efter (nu: for^ at gjenvinde

*) sin Bevidsthed. Gylb.VIII.192. »Han læng-
tes efter Noget

|
Men vidste ei sit Savii.

Winth.HF.258. *Midt i sin Længsels
Smerte

| Det søgte efter Trøst, smst.297.
(dagl.:) Keiser Frederik, hvis Næse immer
kløede efter at være Rigets Udvider.
Grundtv.SaxoJII.152. jf. 7.2: *og Jordbær
smagte søde . .

|
de smagte efter mere

(o: smagte saadan, at man fik lyst til mere).
Levy.Bv.29. \\ i forb. m. adj. ell. subst.; ved

50 adj.: hun var meget begiærlig efter at
vride nye Meeninger i Religionen. Holb.
DH.II.812. At være slem (begjerlig) efter
Qvindfolk. Høysg.S.272. 'Jeg efter slig en
Verden dog blev lysten. PalM.VII. 121.
Slikken efter Stenbæk MøUegaard mimrede
(han) med Munden. Sc^awd. -BS. 37. nu er
jeg ivrig efter snart at blive færdig • ved
sitbst.: Begierlighed efter at triumphere
over sin Modstander. Holb.MTh'.227. fman

60 siger, at være i Lyst efter (7iu : være lysten
efter), og ikke, — i Lyst til noget: hvor-
imod man siger: at have Lyst til, men
ikke,— efter noget. Høysg.S.194. *Jeg har
altid Længsel

|
Efter saadan en Trængsel.

Oehl.SH.37. »Vanvittigt mine Øine ! Frem
og tilbage foer, |

Efter et andet Offer
|

IV. Rentrykt »*/, 1921 8
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De rendte paa Spor.Winth.HF.U6. Du
veed nok, at jeg er en stor Nar efter (o:

holder umaadelig meget af) unge Piger.

Hostr.S.15sc. jeg har alle Dage været en
Hund efter Høstakke. C£;rø.DFJ55. || om
efterstræbelse (af), jagt (paa) olgn. ha-
ver (drabsmanden) ikke luret efter ham,
men Gud haver ladet ham (o : den dræbte)

falde i hans Haand, da vil jeg bestemme
dig et Sted, hvor han skal flye hen. 2Mos.
21.13. Hedningerne, som ikke jagede efter

Retfærdighed, fik Retfærdighed, iiom.9.50.

Videnskabs Academiets Handlinger har
ieg nogle gange været efter paa auction.

Langebek.Breve.214. han gik og luskede
efter en Hjort. Blich.1.26?. et Partie mel-
lem hende og Alfred var det nok værdt
at angle efter. Hrz.X.245. jeg var ude paa
en Sommertour med (min baad) — ude
(o: paa jagt) efter Sælhunde. j6o^an.ZJ.i55.

rovdyr blir glubske og geniale, mens de
er efter bytte. E.jortø.K.216. (jeg var) vis

Eaa, at Tyboe vilde staae mig efter
ivet (o: stræbe at slaa mig ihjel). Holb.

Tyb.V.2. Hauch.VII.226. \\om det, der skal

skaffes til stede ell. til veje; for at
hente, hidskaffe ell. tilkalde, hans Bor-
gere hadede ham, og skikkede Sendebud
efter ham. Luc.19.14. skil dig af med hende,
thi hun raaber efter os (o: vil have os til

at komme). Matth.15.23 (jf. u. 2.1^. saa raa-

ber og fløjter mand efter Laqvejer og Lø-
bere. Holb.llJ.I.l. Lammet bræger efter

Faaret, og Faaret efter hajrnnet. Høysg.S.

121. Budet var her efter Bogen (o: for
at hente den).smst.272. At skrive (Breve)
efter Vare. smst.121. spring ind i Lysthu-
set efter en Stoel. PAHeib.Sk.n.355. han
troede, hun vilde lade grave efter Sværdet
(o: Tyrfing). Oehl.0S.273. *Du tror måske

|

jeg kommer efter Penge (o: for at bede om
penge)? Rørd.GD.148. Jeg skal nok skrive
efter dig, saa snart jeg kommer i Vej.
AndNx.PE.II.276. 2.'i)omdet, hvorpaa sans-
ning ell. tænkning er rettet ]\ommaalfoi'
synet, de stode hver i sit Telts Dør, og
de saae efter Mose, indtil han kom til

Teltet. 2M0S.33.8. man seer ikke efter (0:

agter ikke paa) Mandens Skiegg, men ef-

ter Mandens Gierninger. Holb. MTkr. 196.

t *(han) vidste at ransage
1
1 Almanakken

efter Land,
|
Paa Landkort efter Dage.

Falst.22. (hun) saa' forbavset op efter ham.
JPJac.II.288. halvt uden at vide det, saa'

jeg hen efter Ringeapparatet ved Døren —
for at sé, hvor langt det var horte. Bang.
SF.o.

II
omgenstand for lytten, eftertanke

olgn. t kiere sig efter ('nu .kere sig om,
bryde sig omj Gert Westphalers Snak.
Holb.GW.V.3 (jf. Reenb.1.425). Det rede-
lige Forsæt fulgte ham stedse, at han vilde
lede efter Sandhed. Eilsch.Philhist.84. (han)
bør ikke høre det ringeste efter Conso-
nantens udsigelse. Høysg.AG.15. f *som en
Lods, der vaager

|
En stormfuld Nat, og

lurer (nu: lytter^ efter 'iHødskud. Ew.V.136.

*efter sin Mage den (o : duen) lytter. Bein.
344. lægge sig efter (noget), se lægge.

3) om rækkefølge. 3.1) w. h. t. rum og
tid, om rækker af ensartet beskaffenhed (jf.
1.1^. t vi mister et Arbejd efter et andet
(nu: det ene arbejde efter det andetø,
Holb.Kandst.II.2. sa.llJ.III.7. f En efter
en Anden (nu: den ene efter den andenø
af (familiens) Medlemmer har været me-

10 get syg. Gylb.X.299. *Saa svandt den glade
Tummel,

| Og Gjæst efter GiæstWinth.
HF.322. (de) nødte ham tU at tømme Bæ-
ger efter (orig.1.287: forj Bæger med dem.
Etlar.GH.(1900).196. (hun) skulde lægge
sit Tøj sammen. Stykke efter Stykke, før
hun skulde i Seng. jBan^.i.7. Jeg kunde
fylde Side efter Side med saadanne smaa
Ovlevélser. Pwit.GA.112. || Fordomme og
Misbrug, som Tid efter anden indsnige

20 sig. JSneed.1.5. *lidt efter lidt
|
Kom

der flere Stemmer til.Winth.HF.115. der
sad hun ofte. Time efter Time. JPJacJI.
185. Aften efter Aften sad de sammen.
Bang.Udv.84. at ogsaa han Søndag efter

Søndag havde været indesluttet i Menig-
hedens Forbøn. Pont.LP.VIIL29. 3.2) (nu
1. br. undt. i forb.: næst efterø m. h.t. be-
tydning, værdighed ell. rang. Næst ef-

ter ham er jeg den stærkeste (disputator).

30 Holb.Er.V.2. f i Sprog-Kundskab staar

(han) overordentlig langt efter (nu: til-

bage forj den mæ^ige Hr. G. PAHeib.US.
188. Han (0: en kunstner) lader allerede
sine største Forgængere langt tilbage efter

sig i Originalitet, ^^.LB.III.i 05. Strada
di Chiaja, der efter Toledogaden er den
anseeligste i hele Neapel. Hauch.MfU.148.
(næst) efter greven er han den fornemste
i byen

i

40 4) om tiden. 4.1) (nul.br.) senere (end
et forløbet tidsrum), det hændte sig efter

40 Dage (nu: 40 dage derefter ell. efter

40 dages forløbj, da oplod Noah Vinduet
paa &ken. IM0S.8. 6. Siden, efter tre Aar
(1907: tre Aar efterj. Gal.1.18. det Syn,
som denne seer, skal skee efter mange
Aar. Ez.12.27. (han ansattes) som Lærling
i Hofapotheket . . men efter faa Maaneder
følte han sin Sundhed angreben. Ørsf.FJJJ.

50 152. et Menneskeliv er for stakket til at

udrette Noget, der er værd at tale om
efter hundrede Aar. Ing.VS.III.123. Be-
dragere, der muligviis kunde have isinde,

efter en Tidlang at bringe dem et frem-
med Barn. Gylb.I.158. han og lille Emilie
mødtes efter flere Aar. HCAnd.VlII.53.
Efter nogle Minutter havde han i hurtigt

Løb naaet Porten. Tops.II.168. (han gik)

hen tU Vinduet uden at have sagt noget.

60 Efter en Stund vendte han sig om. Jak
Knu.In.230. Endnu efter Aar hang her
den gulnede Plakat. OBung.P.5. jf. : efter

mange Aars Forløb (Chr.VI: efter mange
aarj kom jeg, for at bringe Almisser til

mit Folk. ApG.24.17. her fik jeg paa Post-

gaarden, først efter en Times Forløb, en I
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Seng. ECAnd.BreveJ.34. 4^) senere end
(et vist tidspunkt). Vi tales nok ved en-

gang efter &u.\A.Høysg.S.140. (han lod guld-

kronen) hensætte i Kirken til Vinchester,

og bar den selv aldrig efter denne Dag.
Mall.SgH.ll. vi (kan) jo mødes lidt efter

Midnsit. Ing.EF.VILiei. Noget efter Et
(o: efter klokken eet) . . begav han sig hen
til sit Contoir. HaucA.FJi.-27i. 3. søndag
efter Trinitatis \ 4j) uden virkelig tidsan-

givelse
II

i forhold til begivenheder olgn.

Det Aar iefter Pesten . . var et got Aar
for Folk af (bedemandens) Profession. Holb.

Stu.III.5. Efter saa store Bedrifter begav
han sig til ItaUen. sa.Eh. 11.410. •Efter

Kongedybets Torden,
|
Efter Kongeskyens

Lyn,
I

Opgik Solen over Norden. Grundtv.

PS.VI.460. Dagen efter at jeg var kom-
men hid. PMølll. 331. (jf. Recke.ST.116).
efter disse Ord (o: efter udtalelsen af or-

dene) lagde Johan Hænderne paa Ryggen.
GoldschmJI.77. 'Vi vil ei losse Kul og ei

grave Grøfter
|
For at blive betalt engang

efter Døden. DracAmJ)..36. Bang.L.191. ef-

ter talen sang man en salme
i
Pompeji

blev ødelagt i aaret 79 efter Kristi fødsel

(ell. efter vor tidsregnings begyndelse)
j

jf.: min brændende Tørst, som efter det
tørre Brød (o: efter nydelsen af brødet) nu
især blev ret føleUg. tv'inf;i. FIJJ.506. *Her
jeg atter frit tør aande

|
Efter al den Viin

og ^lad.smst.V.147. i ordspil m. bet. 6:

(Hvem der spiser Dyresteg), han døer ef-

ter det. GrundtvJ)a.Ordsprog.(184o).nr.495.
talem.: efter regn kommer solskin.
Holb.Ep.Il.436. Wess.45. e.br. || i forb. efter
at som tidskonj. (ogs. skrevet efterat; æda. æf-
tær at; sml. efter som konj. (bet. 20J; nu især

ID) om en handlings afslutning før en
andens begyndelse (styrende verber især

iperf. og pluskvamperf.). iJfterat (1907: Efter
at^ Gud fordum havde talet . . til Fædrene
ved Propheterne, saa haver han i disse

sidste Dage talet til os ved Sønnen. Hebr.
1.1. Efter at han en Tid lang havde sid-

det udi Fengsel, søgte han at komme udi
Frihed igien. nolb.DH.II.6. Efterat den
Ægyptiske K^rig var bragt til Ende, be-
gav Cæsar sig til Asien. sa.HhJI.410. de
Menneskers Exempler, som Gud, efter at

han vUde straffe (nu : vilde have straffetj

dem som Uomvendte, igien frikiendte. Ew.
(1914).1.2o. Efter at nu Prof. . . har an-
ført Noget af den danske Præsteed . . paa-
staaer han, at her Intet er bestemt. Grundtv.
KG.35. en Ven af Fredrik, med hvem
han dog først i den senere Tid, efterat

(nu: sidenj jeg sjeldnere saae Fredrik, var
kommen i et ret intimt Forhold. Heib.Poet.
X.16. et Syn, som jeg havde den første
Nat, efterat jeg kom (nu: var kommet^
hertil. Hauch.III.o7. Efter at German hav-
de opholdt sig nogle Dage i Mosehytten
. . var (værten) glad ved at kunne blive
ham qvit. Etlar.F.126. Efter at Fru Marie
Grubbe var kommen tO Tjele blev hun

ved at bo der. JPJac. 1. 248. mange til-

skuere kommer først i teatret, efter at

(ell. naary tæppet er gaaet op j
mange af

tilskuerne kom først, efter at (ell. du) tæp-
pet var gaaet op > y (P styrende en perf,

mf. (jf. fr. aprés avoirj. Efterat have ud-

taget Kartaglnenseme af Spanien, gjorde
lan . . Landgang paa Afrika. Grundtv. VK.
34. Denne, efter at have kastet et for-

10 undret Blik paa Théodore, besaae Uhret.
Heib.Poet.X.79. Gylb.IV.211. PalM.VIII.
181. efter at have taget teologisk Attestats

blev (han) funden beskæftiget med Repeti-
tion. Blaum.Sk.92. efter at være bleven af-

skediget faldt han helt sammen
i I t for-

hold til personers levetid, virksomhed
m. m. Erter en god Avler kommer en god
Øder (o: arvede formuer forbruges hurtig).

Høysg.S.271. Ingen har, enten før eller

20 efter ham, med mere Skarphed . . trukket
SkieUet imellem Sagn og Historie. Molb.
F.350. efter Frederik VIII kom Christian X
?aa tronen • Pompeji blev ødelagt i aaret

9 e. Kr. (o: efter Kristus) \
Aa) om for-

hold, der fremkommer ved dødsfald, ved
ophør af virksomhed, af ophold paa
et sted olgn. Da døde ogsaa de begge .

.

og Kvinden blev tilbage efter hendes
tvende Sønner og efter hendes Mand.

30 Ruth.1.5. (foræld.:) Gorm konge gjorde
dette mindesmærke efter (o : til minde om)
Tyre sin kone.Trim.ÆunJ^J5. enke efter
en (jf. bet. 5), se Enke. efter død mand,
se u. II. død 1.1 slutn. H Lot (aik) ud til

dem udenfor Døren og lukkede Døren
efter sig (o: idet han gik ud).lMos.l9.6

(jf. bet. l.\). han tilltikte Salsdørene efter

(Chr.Yl: bag^ sig. Dom.3J23. han jager
hende ud og laaser Døren efter hende (o:

40 efter hendes bortgang). JPJac.1.4. før du
gaar, skal du gøre i orden efter dig (o:

ordne det, du har bragt i uordenj \
(nu 1. br. :)

i Kritik og Antikritik Nr. 38 . . og mang-
foldige andre Steder er der Spor efter
h2Lm.PAEeib.TJS.307. Q m. overgang til bet. 6.

Det er en Afdød, jeg er bedrøvet efter.

Jeg kom ikke til . . at bede hende om
Tilgivelse, førend hun døde. Sibb.II.166.

en Sorg efter det Forbigangne, der virker

50 til Forbedring. Kierk.lV.129. Og hermed
byder jeg Eder Farvel . . og ønsker jeg
saa gode Dage, som Gud efter dette vil

skjænke Jer. CKMolb.Amb.169.
5) om den, fra hvem afkom, arv m. m.

hidrører. 5.1) om nedstamning. Enke-
mænd, som . . ingen Børn har efter deres
Koner. Eic.VII.161. Lad os tage (barnet)

til os og opdrage det . . som et Barn efter

en af dine Yenner. ErzJV.295. han var

60 (bange) for, at det lUle Føl, som var fal-

den efter (racehingsten) skulde med Tiden
blive en Krybbebider. Bagger.I.106. 5.2) om
arv. Egtebam tager Arv efter Fader og
Moder. 2)i.5—-2—30. en ægte Rembrandt,
som jeg havde arvet efter en Paarørende.
EeibJ>oet.X.27. KLars.Ci.41. \\ der var nok

%*
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ikke saa Meget efter Slagter S., som man
havde troet. Allenfals — Formuen skulde
deles mellem hans fire Børn. Schand.BS.
168. sa.TF.II.300. || om nedarvede egen-
skaber, jeg taler meget, det har jeg ef-

ter min Far. Holb.GW.(l?24).15sc. (han)
har efter jer nogen Genegenhed til Dyd
og Ærbarhed, KomOrønneg.1.258. *han ef-

ter sin Moder
|
Herlige Viser at siunge

forstod. Oehl.NG.207. Med Signe gik det

i

o nok, men Martin, han var jo mer efter

Jrasen (o: sin fader) og han havde 'et ikke
til hæsning.Bang.SG.16. 5.3) om opkal-
delse, den nye Verden blev kalden efter

hans Navn. Holb.Ep.V.56. At være opkal-
ded efter een.nøysg.S.273. Genesarethsøen,
som ogsaa efter Provindsen kaldes den
galilæiske Sø. Ørst.VI.174. hun hedder
egentlig Frederike Linde til Fornavn, efter

en Tante. Sibb.II.114. Jeg har selv givet
ham det Navn, efter en af mine Hønse-
hunde, der hed saaledes. Hrz.IX.24. Kong
Hans lod sin Søn døbe Kristian efter sin

(fader). JohsSteenstr.Mænds og KvindersNav-
ne.(1918).57.

6) om aarsag og grund (ofte m. over-

gang til bet. 4). 6.1) om aarsag: som følge
af. han skal ikke lide Døden efter eet
Vidnes Mund (o : fordi eet vidne har udtalt

sig mod ham).5Mos.l7.6. Hun faldt i en
haard Sygdom efter sit første Barn (o:

over sin første Barne-Fødsel).lføz/S5'./S.i07.

Marken vil snart blive grøn efter denne
Regn (o: sidden det regner nu saa kiønt).

smst. Somme kan ikke taale Løg, men
brække sig efter dem. smst. Det er ikke
(guds) Vrede, som udsender Lynet! Neil
Hos Eder er det kun en elektrisk Gnist,
som farer frem efter en blind Nødvendig-
hed. Ørs<.FJJ.i45. I er uden Tvivl hungrig
efter Reisen. CKMolb.Amb.28. Jeg er træt
efter igaar . . men Dokteren siger, at jeg
har det meget hedre. Houmark. BB. 191.

han er meget anstrengt efter sin eksamen
j

6.2) om grund: paa grund af. ikke for
de Retfærdigheds Gierningers Skyld, som
vi havde giort, men efter sin Barmhier-
tighed frelste han os ved Igienfødelsens
Bad. Tit.3.5. *Gud salve selv vor Konning,

|

Alt efter Godhed sin. Grundtv.PS.VI.369.
*Efter denne slemme Spads

|
Var det ham

ikke længer ret
1 1 Velskland tilpas. Winth.

HF.188. er det retfærdigt, at jeg ingen
Hævn kan faa over dig, efter alt det, du
har gjort mig. JPJac.II.232. efter den
Vending, Sygdommen . . synes at have
taget, maa vi være forberedte paa en .

.

Krisis.PoniFi.579. (min mand) stod op
om Natten efter (o : af hensyn til) de Smaa
den Tid jeg laa i Barselseng. AndNx.PE.
1.273. jeg kom til at sætte stor pris paa
ham efter hans breve

j || vor Herlighed
er ødelagt.. Hvad skulle vi leve længere
efter? (h: hvad grund har vi til at ønske at

leve; Chr.VI: Hvorefter skulle vi leve læn-
gere ?^,lJfafcA;.5.i5. „hvad sidder Du da her

efter, Kirstine?" „A skal tage imod Fa' er,
naar han kommer hjem." JakKnu.S.21.
Hvad skulde hans Elskerinde dog med
paa den Tur efter. sa.LF.28. hvad skal det
barn dog have alle de kjoler efter?

\ \\ om
ordningsprincip for rækkefølge olgn. de sad-
de lige for ham, den Førstefødte efter sin
Førstefødsel og den Yngste efter sin Ung-
dom. lMos.43.32. (germanerne) vælge deres

10 Konger eller Høvdinger efter Byrd, men
Krigs-Anførere efter Tapperhed. Molb.DH.
1.72. Enhver af os skal efter Touren reise
sig op, og . . holde en Tale. Heib.Poet.X.49.
Det gik efter Alder og begyndte med Frø-
ken Ida, den yngste. Bang.S.236. konfir-
manderne var ordnede paa kirkegulvet
efter dygtighed de efter tur afgaaende
bestyrelsesmedlemmer genvalgtes

j

7) om lighed. 7.1) om tilstræbt lighed
ao m. forbillede, mønster olgn. lader os giøre

et Menneske i vort Billede, efter vor Lig-
nelse. lMos.1.26. Ingen Skrædder . . kand
have bedre Taille . . at giøre Klæder efter.

Holb.Tyb.11.2. Vrænge efter een, der stam-
mer. Høysg.S.115. selv, naar de var klædde
meest efter hende, vare de dog aldrig
klædde som h\m. Bahb.ProsF.II.77. Den
berømte Madonna deUa Sedia, efter Ra-
É hael. Charlottenb.1794.16. *Grækerne . .

|

_. t KobberbUled danned efter ham. Oehl.

SO.11. (jeg tog) et Blad i Munden og fløj-

tede efter Nattergalen. PMøll.1.257. Han
kan ogsaa tale saa yderst snurrigt efter
Folk, og efterligne deres Gang og Gebær-
der. W'inf/i.IX.i^S. jeg har jo selv malet
(blomsten) efter en levende Rose. Hostr.T.
62. Vaudeville i 1 Akt. Intrigen efter et
fransk Lystspil. Bøgh.II.147. Fotografier
efter de forskellige Landes arkitektoniske

40 Mindesmærker. Brandes.II.515. at skrive
efter forskrift

\
(nu 1. br. :) Oversættelser

efter det engelske (nu især: fra engelsk^.
Bang.S.54. (jf. u. det 9.8^. 7.2) (nu især dial.

ell. vulg.) om bestaaende lighed m.h.t.
udseende, smag olgn. dine Exclamationer
smage meget efter Tragoedien. Suhm.I.
10. (den) smager noget efter Kaneel. vAph.
Nath.lV.256. Wet smagte slemt af Jærn ..

|

Og Kjødet efter Aadsel. Grundtv.PS.IV.17.
50 Kilder, hvori Vandet har Smag efter 01.

sa.Saxo.1.10. (sporene i vejgruset) kunde
ligne efter den Slags Spændesko, som
den kvindelige Ungdom her paa Egnen
brugte. JakKnu.LUTlSl. Figuren (kunde)
nok ligne efter en And. PEBenzon.(Dag
Nyh.''ynl902.3.sp.4). VilhAnd.N.65.

\\
(vulg.)

Her har De min ene Ørenring, men De
maa passe paa den, for jeg har Magen
efter (o: „til") den. Hostr. G.99.

60 8) i overensstemmelse med. 8.1) om det,

man følger som rettesnor (jf. l.i) for
handlinger, optræden, tænkemaade olgn. efter

alt det, som Gud havde befalet ham, saa-

ledes gjorde han. lMos.6.22. I maa . . velge
jer en Heltinde ud at døe efter. Holb.Hex.
IV.I. (han) saae til, at der blev dømt efter



121 efter efter 122

Lovene ioTlietteTne.MallSgH.696. »klæd
dig efter din Stand. 0eU.SH.12. *Alt efter

gammel Vane
|
Han sine Bukke vog. sa.

NG.9. (ikke) er Christi Kirke bygget efter

Prof. Clausens Tegning. Gh-undtv.KG.8.

•Mens fjerde Christian var Konge,
|
Da

krigede Svier og Daner
|
Alt efter de for-

rige Vaner. Blich.DJI.129. De danner Dem
i Digtekunsten efter de bedste Mønstre.
Heib.Poet.VI.37. *(hunden) gjorde andre lo

Kunster
|
Efter Hundenes ^V3k.Winth.HF.

54. (pigerne) have, efter tydsk Maneer,
flagrende Kaaber.BC4nd.5rcveJ.8i. Efter

tredie Declination bøies ogsaa mange Ad-
jectiver. Madv.LatSprogl.^34. Herregaarde-
ne var byggede efter alle mulige Princip-

Ser og i enhver tænkelig StU. Bogan.11.4 6.
[an gik efter Aarstiden— Juni Maaned—

barbenet, men var ellers . . velklædt. Jafc

Knu.LU.32. rette sig efter (noget), se rette. 20

at efterkommes under adfærd efter loven,

se Adfærd. || om vejledning, man bruger.

•Du fløiter efter Øret dine Viser. OehlA.
263. Naar man nu kommer derop efter

sin Rejsebog (0: vejledet af dens oplysninger)

for at se Monumentet. KLars.Ci.207. den
nyeste tids historie er læst efter Blochs
lærebog disciplene øves i at skrive efter

diktat
i
han fremsagde lange digte efter

hukommelsen
j || danse efter ens pibe 30

olgn., se u. danse l.i. 8^) om ønsker, tubøje-

ligheder, formodninger olgn., som noget stem-
mer yned. *Efter ønske voxte volden,

i

Dannevirke kaldt.LKok.(PSyv. Viser.(1695).
586). du taler eftermit Sind. Éolb. Vgs.(l 731).
III.5. Jeg er her kommen efter Aftale, sa.

Stii.IIl.3. Her kommer jeg med min Søn
efter Løfte, smst.4. den Troe, som vi saa lang
Tid har befundet os saa vel efter her paa
BieTget. saÆr.IV.4. Spørsmaalet bliver: 40

om (denne lærdom) skal forstaaes efter Bog-
staven eller ey. Eilsch.Philhist.M. hendes
Durchlauchtighed . . lempede sig efter min
Skrøbelighed. EPont.Men.II.32. min Kiær-
lighed (skulde) efter al Anseelse . . have
begyndt at yttre . . sin skrækkelige Ind-
flydelse paa min Skiehne. Ew.VIII. 111.
•mit Hoved eT (sadlen) ikke eiteT.Wess.89.
•Standspersoner betale efter Behag (oisaa
meget som de selv vil). Oehl.SH.33. (vi skal) so

have Hengivenhed i (guds) ViUie, saa at
vi ikke viUe, at Alt skal gaae efter vore
Tanker. Katek.§19. De har stemt efter
deres Overbevisning — saa staar det fast,

enten det er rigtigt eller gsåt. AndNxJPE.
III.276. snakke (en) efter munden, se

Mund. 8^) om overensstemmelse m. h.t. art,
tal olgn.: i forhold til; proportionalt
med. frugtbare Træer, som bære Frugt
efter sit Slags. lMos.1.11. Ps.90.15. Hver w
skal faae sin egen Løn efter sit eget Ar-
beide. i Cor.5.8. det staaer til Lovgiveren,
efter Omstændigheder at formilde Execu-
tionen, og at dømme om, hvorledes den
skal proportioneres efter enhvers Misgier-
ning. Holb.EpJ.287. De faae Penge, Uge-

som de Arbeyde til, o: de faae Penge efter

deres Arbeyd, eller i Proportion deraf.

Høysg.S.115. Vårene . . maae blive dyrere
efter Kræmemes Antal . . Priserne . . maae
falde efter Fabriqvernes Antal. OeconT.VI.
102. Ejiud den hellige havde maaskee
overilet sig i at paalægge nogle af sine
Undersaatter en Straf, som syntes for haard
efter (1834 : for^ deres Forseelse. Mall.SgH.
172. de ere ubestandige, og vide at vende
Kaaben efter Veiret. Bagge8.NK.277. 'hav-
de efter Krop du Aand,

|
Var mageløs vel

Kraften. Grundtv.SaxoJI.ll. 'Alt efter bed-
ste Evne

I
De bragte Føring strax-Winth.

HF.109. i denne ene Time frembragte
han en, efter Tiden, mærkelig god Buste.
HCAnd.XII.198. (barnets) Hoved, der var
altfor stort efter den korte, spinkle Krop.
EriksholmJS.57. patientens befindende er
nu efter omstændighederne tilfredsstillen-

de
i
man maa sætte tæring efter næring

\

SI
t efter som, i forhold til det, som; efter

wad. (præsterne skal) saa lempe deris Præ-
dikener, efter som Tilhørernis Forhold
meest udkræver. Di.^—4

—

6. (eftersom
(ofte skrevet eftersom, rtien forsk, fra efter-

som, aarsags-konj. (Saaby.''§38); jf. u. bet.

9j oa 9.2 samt Mikkels.Ordf.547). 1. i for-
hold til (nogets beskaffenhed), da kund-
gjorde vi ham, eftersom han adspurgte
(o : vore svar stod i forhold til hans spørgs-

maal). lMos.43.6. Manden bør hædres, ef-

tersom han gavner det Almindelige, efter-

som han virker Hæld i sin . . Kreds. Thaar.
Tale.(1785).10. Oehl.A.190. eftersom det
nu engang gaaer til i denne Verden, kunde
det i^e anderledes være. Chrundtv.BrS.ll.

Eftersom Vinden er, venter jeg dem idag
eUer imorgen. Blich.IV.87. Det er som naar
Barnet er ude blandt Fremmede: Barnet
gjør eftersom det er oplært. Kierk.IX.180.
Samme Art (afplanter) saa helt anderledes
ud, eftersom den voksede paa Fjeldet eller

i Dalen, i Sol eUer i Skygge. Brandes.Goe,
1.339. Der var usædvanlig mange Menne-
sker paa Benene i Landbogade, eftersom
det var saa tidligt paa Dagen (0: i forhold
til det tidlige tidspunkt). StaunJ^.240. f Red-
skaberne . . ere forskjeUige og mange Slags,

eftersomhelst (o: alt efter soni) det er
store eller smaa Fisk, man vil fange. TFcr-

fel.Fiskerb.l. 2. om tidsforhold : efterhaan-
den som. HeibJ'oet.X.68. Eftersom vi kom
længere ud i Fjorden bleve Klipper og
Fjelde bestandig goldere. Hauch.MfB.137,
Lysene brændte lige ned til Grenene, og
eftersom de brændte ned, slukkede man
dem. HCAnd.V.316. *Alt eftersom han nær-
med sig os Tvende,

|
Steg Himmelfuglens

Glands. CKMolb.Dante.II.14. eftersom Hi-
storien skred frem, blev han meer og
meer urolig. ScAacArJ 95. SchandJ'.242.FeiXb,
IJ238.

9) i henhold til. 9.1) om ophav tU ud-

talelser olgn. *Herrens Røst er over Vandet
1

Efter Davids Salme-Sang. Grundtv.SSJV.
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148. (den) Myndighed, som selv en Hund
efter Shakespeare skal besidde, naar den
er i sit Embede. Hauch.1.6. efter min Fa-
ders Beretning er i det mindste en Deel
af det, han beskyldtes for, usandt. smstJII.
326. *Det var den Hævn, han nøledes med,

|

Efter hvad Sagnet os mé[åQY.Hrz.D.11.121.
vor Kassebeholdning, der efter Kassere-
rens Sigende^ idagjer stegen til . . 14 Rigs

Kongens Vægt. ^/Sam.ii. ^6. æggene sæl-
ges ikke mere snesevis, men efter vægt I

sælger De det efter alen eller efter me-
ter?

i II
om inddelingsprincip. Kongen

var saa bibelfast, at han . . kunde citere
Kirkefædrene efter Bog ogCapitel. CBernh.
IV. 70.

10) (1. br.) med hensyn til. (guds) Søn,
fød af Davids Sæd, efter Kiødet Eom.1.3.

daler. Hostr.G.88. Efter hvad jeg har hørt, lo Naar jeg betragter Livet ethisk, betrag-
skal han jo være Søn af en Bondeskræder
CKMolb.Amb.80. Efter Hr. Professor Steen-
strup er Underlaget ved Skagen . . Strand-
sand. Andres.Klitf.40. man har jo . . tildelt

Dem Apostelnavnet, efter hvad jeg har
ladet mig fortælle. Pow^.Fi.5i 7. j| efter
som, (nu næppe br.) i henhold til det, som
(jf. u. 8.3, 9.2j. (kirkernes) Beskrivelse op-
sætter jeg til et særskilt Kapitel, eftersom

ter jeg det efter dets Skjønhed. Livet
bliver mig da riigt paa Skjønhed. Kierk.
11.247. Samtaler, halft galante, halft revo-
lutionære, altid høflige efter deres Form.
Blaum.Sk.65.

11) (fra no. lyfta ein etter øyro (løfte en
ved ørerne); nu vist kun ved bevidst efterlig-

ning af Holb.) ved hjælp af. Philosophen
reyser ham op efter Benene. Holb.Sgan.5sc.

ovenfor har lovet. PAHeib. US.168. 20 et Fruentimmer . . som ledede en gammel
Kirke! du er vort Betlehem,

| Og alle

smaa der inde,
|
Efter som det er sagt til

dem,
I
Skal deres Frelser finde. Grundtv.

SS.III.40. 9.2) om det, hvorpaa en opfat-
telse, mening olgn. støttes. Folk., dømme
(ikke) efter Gierningen, men efter Udfal-
det. Holb.MTkr.387. Lad os aldrig dømme
en Mand efter hans Lykke, eller maale
hans Videnskaber efter hans tJlykke. Oecon

Mand frem efter en Grime, som han hav-
de udi Munden. sa.jBp.F.* 55. han løftede
en Dreng op fra Jorden efter Haarene.
Hauch.MfB.195. især i udtr. som: dersom
du icke træcker din Mand hver Dag ef-
ter Haaret og prygler ham til Arbeide.
HolbJep.I.l. At trække een i eller efter
Haaret Høysg.S.113. gid jeg havde hende
her, saa skulde hun krybe paa sine Knæ.

T.V.50. saadanne udvalgte Begivenheder 30 Jeg skulde trække hende efter Haaret
kunne være uforklarlige for os efter vore
nærværende Kundskaber. 0rst.II.45. Det
har — efter mine Tanker — altid noget
vist Unaturligt, saaledes at see voxne Men-
nesker . . svinge sig som Børn. Gylb.I.164.
Bedøm enhver Husmoder efter hendes
Dug og enhver ung Pige efter hendes
Lommetørklæde, og De vil ikke gaa fejl.

Goldschm.III.88. *Meder er han efter Drag-

Rode.Dg.l63.
B. som adv. (uden styrelse).

12) (svarende til bet. 1). 12.1) (æda. aftær
(æftær); uden for dial. især poet. ell. foræld.)
om, væren tilbage.*(de7iældstesøster) f\kSot
og bort hun døde,

|
den yngste lever efter

med Sorrig ogMøåe.DFU.lI.nr.19.28. (som-
mervinen)løh . . bort, og efter sad Mindet.
JPJac.I1.17. *Bort da fore de Sendebud . . I

ten (0: at dømme efter dragten). Rich.II.57. 40 Efter stod Dannerkonning. Becke.SB. 63.

efter hvad Karlen kj endte til Troldens
Kunster, undrede han sig heller ikke vi-

dere over den Ting. SvGrundtv.FÆ.1.34.
Han var jo bedrøvet over, hvad der var
sket, efter hvad han da trode. smst.II.116.

efter min mening er han ikke rigtig klog
j

efter al sandsynlighed vil angrebet mislyk-
kes

i
efter hvad vi erfarer (ell. efter sikkert

forlydende^ er NN. udnævnt til ridder af

Helge gaar under, men Hroar lever efter.

VilhAnd.Litt.III.63. (da han) døde . . sad
Enken efter med en lille Rente. Skovrøy.
LM.2 7. AndNx.DM.III.80. bliveefter,se
blive 7.8.

II
sidde efter, spec. (skol.): til

straf blive tilbage paa skolen efter skoletid;

sidde over. *Til i Aftes sad jeg efter,
|
Og

fik ingen Middagsmad. PMøll. 1. 113. de
børn, som ikke kan deres lektier, maa

dannebrog
j
efter alt at dømme olgn., 50 sidde efter > 12.2) 03 om bevægelse i samme

se u. H. dømme 3.3. || efter som, (nu næppe
br.) i henhold til det, som; efter hvad (jf.
9.1). Eftersom jeg hører, skal du nu for-

staae endeel Mere end dit Fadervor. Du
er jo juridisk Cajxdidat.Heib.Poet.VII.254.

Jf.: *Det var slemt;
|
Thi eftersom hvad

jeg formoder, straffed
|
Han hårdt Afgu-

deriet. Oehl.VM.119. 9.3) om grundlag for
beregning. Gunild (gir ham et par Øre

retning som noget forudgaaende. I

kand . . lade som der kommer andre efter.

Holb.Tyb.V.9. Den er god at locke, som
efter vil hoppe. sa.MeZ.J.5. Jeg gaaer
ind til Din Søster . . Du kommer vel efter.

PAHeib.Sk.I.17. *Hr. Peder efter lunted
|

Paa sin abildgraae Uest.Winth. HF. 248.
Foran Baaren gik otte Kordrenge, og efter

kom et langt Tog af Mænd. Goldschm.V.64.
figen igien): „See! der har du et par af de 60 12.3) følgende efter et præp.-led ell. adv., som

I

Geistlige og Høylærde efter Cølns Vægt
(0: efter nøjagtig beregning; „fuldvægtige").^
Holb.GW.iV.7. at maale PhUosophien ud
lige som efterVægt. sa.Hh.II.493. naar (Ab-
salon) ragede sit Hoved . . da veiede hans
Hovedhaar 200 Sekel efter (Chr.VI: med;

angiver bevægelsens retning, (alm. sam-
menskrevet m. adv. (Saaby.''§35,2), jf. agter-,

bag-, frem-, hjem-, indefter osv.). vi gaae
videre Nord efter forbi Akre.0rsf.72J85.
Lykkens Dør den gaaer ikke ind ad . .

men den gaaer ud efter. Kierk.1.7. Den
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ægteskabelige Kjærlighed veed bedre Be-
sked, dens Bevægelser ere ikke ud efter,

men ind efter. smst.II. 101. *(hesten) jog
afsted med Vindens Hast

|
den kjendte

Vej ad Hjemmet efter. Kaalund.124. Da
jeg gik ned ad Gaden hjem efter, følte jeg
mig som en ung Mand. KLar8.AH.104.

||

om beliggenhed. ^ sønderefter dybner..
Vandet atter. Ben danske Lods.^l850).171.
Der var . . udbrudt Kolera i aet Veneti-
anske og sydefter nede i Descensano og
nordefter oppe om Trieixt.JPJac.II.237.

13) svarende til bet. 2. 13.1) svarende til

bet. 2.1. (Tordenskjold) satte SeU til . . Men
Fregatten satte efter, og halede ham snart
ind. Mall.SgH.326. *Je^ hørte, de gik bort.

Saa maa jeg efter. HetbJ*oet.III.442. Jeg
satte efter i Løb. SchandJ'.457. 13.2) (»va-

rende til bet. 2^) i forb. m. verber, som be-

tegner sansning, tænkning olgn.: for at

betegne, at handlingen udføres m. opmærk-
somhed eU. omhu. en udlåending, som
gider grandsket sagen efter (o: nøjere un-
dersøger den). Høysg.A G.16. f Jeg skal tænke
ham det efter (o: blive ved at huske ham
det), naar han har glemt det. sa.S.64. (han)
standsede et Øieblik (i sangen), for at . .

huske efter. Ing.KE.IL40. Hun lyttede ef-

ter, og da var det ligesom om hun hørte,
at der blev spillet paa Claveer.jgrC4nd.F.
34. „Hvad for Varer har I om Bord?"
raabte (toldkontroløren). „Se selv efter, Hr.
Konterlør." Drachm.STL.319. du sidder og
sover og hører ikke efter

j
„har vi ikke

glemt noget?" — „Nu skal jeg se efter" •

vi maa slaa efter i ordbogen
\

14) give efter, egl. (til bet. 1): (ved tryk)
lade sig bevæge fra en tidligere stilling; (overf.)
vise sig føjelig; ogs. (jf.bet.^s): gfive en
noget efter, staa tubage for en i dygtig-
hed, anseelse olgn.; se give (jf. eftergive(nde)
ofl.).

15) (jf. bet. 4:) om tiden. 15.1) (foræld,
og poet.) uden foreg, tidsbestemmelse: senere;
bagefter. *Det var i Randers, den ærlige
By,

I
De Svende støiede vilde.

|
Efter kom

Ebbesens Ryttere inå.Hrz.DJV.49. »Solen
gaaer ned . . Først naar den slukkes,

| Saa
kommer efter denne fulde Pragt

|
Af Rødt

OS Guld. Recke.BB.40. (rejsen) var endt.
Meget, meget kom efter, haardere Aar end
dem han lod bag sig. JVJens.C.2.54. H ogs.

{m. overgang til 12a og 11) uden udpræget
iids-bet., om noget, der bliver tilbage ell. varer
ved som (svagere) virkning af, minde om
(genklang af) noget andet (forbigangent). *i

Mørket klinger
|
Det hvast som Stad . .

|

Det sittrer efter som en Streng, der sprin-
ger. Eecte.Z^M.9. jf. bet. 16: *0g hver en
Røst fra Hjemmets Vang og Vænge

|
Klang

efter i hans (o : Heises) rige Tonestrøm. sa.

SD.26. 15.2) senere (end et forløbet tids-

punkt); derefter; derpaa. dagen efter.
Moth.I)6. Jørg.LT.44. dagen efter havde
han hovedpine

j aaret efter var hun gift
og hjemfaren I 15.3) med angivelse af det

forudgaaénde tidsrums længde: senere. De
gik til ham nogle Dage efter. Mall.SgH.71.
dog levede han fire Slægtled efter. Troels

L.IX.38. Noget efter gik Præsten over til

sit Yærelse.Seharling.^ .318. længe, kort,

lidt, et minut, straks, umiddelbart efter
osv.

i

16) (jf. bet. 7 og S) om lighed og over-
ensstemmelse. \ 6a) om efterligning : Hig-

10 hed med. Knuderne bleve giorte . . uden
nogen Konst, saa et 4 Aars Barn kunde
binde dem efter. Iris.l793.1. 237. det var
et Kunststykke, som Faa skal gjøre dig
efter. Hauch.I.ll. Det Sving under Navnet .

,

det er svært at gjøre efter. Schand^S.415.
det var godt gjort! . . det er der ikke
mange Damer, der gør hende efter, ^i"
Kri8t.DD.56. et Sprog, hvori en Moder
taler til sit Barn, og som Barnet pludrer

20 efter.VilhThoms.AfhuI.435. skrive en an-
dens navn efter < (nu kun dial. :) saa vilde
de sige, at han gik og lignede efter/?;
efterlignede en anden forfatter). HCAnd.VI.

72. 16.2) om gentagelse, (han) bad med
sagte Røst de Bønner efter, som hans
(skriftefader) foresagde ham. Molb.EL.212.
Rasmussen selv hviskede for . . hans Til-

hængere hviskede efter. Tops.II.464. for-

sangeren sang først omkvædet, som de
30 andre sang efter •

17) i udtr. (i følgesætn., efter saa eU. saa
at^, der betegner en virkning som over-
ordentlig stor ['donraiæfdar, 'sdå'iæfdar
o»i7.] (jf. bet. 15a slutn.). Nu gaar jeg strax
hiem og præker for min Søn, saa det skal
dtindre efter (egl.: saa at det skal give gen-
lyd). Holb.GW.(1724).16sc. (jf. dundre 1
slutn.). „Her kommer jegl" sagde KJods-
Hans, og saa sang han, saa det skingrede

40 efXer.HCAnd.VI.251. (i søen) hoppe da de
barbenede Drenge om saa det pladsker
efter. Tolderl.F. 1. 59. de snakker Ameri-
kansk, saa det staar efter. Hokr.KG.II.7
(jf staa;.

18) {jf. æda. aftær, tilbage, samt bet. 12a;
foræld, ell. dial^ om tilbagevenden tU en tid-

ligere plads: tilbage, ere aUe Ejere flytte

fra Adelbye (paa en nær), da er hånd nær-
mere at kalde dem efter igien end de han-

so nem bort. DL.5—10—52 (efterJyLov. 1. 51).
dele efter, se u. FV. dele. Q (nu kun jy.,

jf. FeiXb.) om genoprettelse af en tidligere til-

stand, især om lukning af noget, der har
været aabent: til. Den Brønd maa kastes
efter.VSOJ.672. Hullet var lukket efter,

som om der aldrig havde været gravet.
Blich/1846).VL91. Der var ingen Knotter
og Tuer jævnede, ingen Vandhuller kastet
efter. JakKyiu.EtGjensyn.(1898).6.

60 19) om virksomhed for at fuldstændig-
gøre en handling (jf. 13.2; ofte m. over-

gang tU 12.2 og 15.i;. •Cupido Vognen drog,
|

Og Venus selv sMød efter (o: hjalp tU ved
at skyde bagpaa).Wess.l29. den ædle Hel-
te-Lov, som forbyder . . at skyde efter,

naar Vognen hælder (o: faa den til at
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hælde endnu mere). Grundtv. Saxo. II. 143.

Mau.ll766(jf. bet. 1.3). (hver af dem fik)

iskjænket et Glas Brændevin, medens det

paa ny fyldte Ølkrus gik Raden rundt til

at „slukke efter" med. Schand.F.269. Der
var Blod . . paa Hagen . . Han kyssede
Blodet bort, og viskede efter med Tør-
klædet. Drachtn. T. 255. *Søvnen mildner
de mødige Mod | og glatter Rynkerne efter.

SMich.D.132. En Poiitiløjtnant . . gav ner- lo

vøst skrigende Ordre tU, at alle Uvedkom-
mende skulde forlade Salen: „Sofort, so-

fort! 'raus, 'rausl" Soldaterne hjalp efter.

HPHanss. (GadsMag.1920. 690). arbejdet
trænger til at gaas lidt efter af en fagmand

j

fylde efter, (især fagl.) (Z. s. s. efterfylde.

han solgte Kognak . . i Automaten (og)

„fyldte efter", dvs. at han, naar en eller

anden Vare slap op, lagde mere i Rwoi-
mene. PoUVsWlS.é. (billedl:) Rich.II.204. im

II
om kontrolerende virksomhed: vil De

tælle pengene efter l han opdagede sny-
deriet, da han vejede varerne efter

|

C. som konj.
20) (glda. æda. æftær (se Mikkels.Ordf.

525. FalkT.Synt.228f.), oldn. eptir er; af
glda. æda. æftær thæt, æftær at, oldn. eptir

J>at er; nu kun dagl.) som tids-konj.: efter
at (se u. bet. 4.3; nu især knyttet tu en tids-

betegnelse i en foranstillet hovedsætning, sty- 30

rende verber i perf. og pluskvamperf). der-
som rette Arvinger inden Aar og Dag,
efter Arven falden er, komme, og Arven
vedgaa. -D-L.i

—

24—39. efter han nar sid-

det og cuculuret en Tid lang (i arrest,

beder han om pardon). IIolb.Masc.II.4. si-

den, efter Krigen var endet. KSelskSkr.1.
287. VareL.(1807).I.505. to Maaneder efter

jeg tog hjemme fra.. HCAnd.Breve.1. 191.

Kongeriget Yi His . . har havt mange 4/0

kritiske Tider baade før og efter det blev
Kejserriget Korea. Dagbl.^yiol903.2.8p.2.
han kom først, efter jeg var rejst I

efter-, issgr. i alm. udtalt [^ætdQT-] m.
bitryk paa sidste kd samt (som regel) stød,

hvis sidste led er et verbum ell. et af et ver-

bum afl. subst. ell. adj. (og lydligt er mod-
tageligt for stød); i enkelte tilfælde har dog
sidste led hovedtryk, se fx. efter-di, -haan-
den samt nogle af verber afl. adj., fx. efter- 50

rettelig, -trykkelig, -tænksom, -viselig, jf.
-givelig, -givende; hvor ingen udtale er an-
givet ndf. (ved nu br. ord), udtales sidste led

faa samme maade som det usammensatte ord
ssgr. m. efter- kan dannes i stort antal,

især m. efter 15, brugt for at betegne, at

noget kommer, finder sted osv. bag efter, se-

nere end noget andet (ell. senere end nor-

malt, ventet olgn.); de fleste ssgr. er verber

(ell. subsi, og adj., der er afl. af verber), jf. 60

dog subst. som -aar, -gilde, -glans, -mad,
-mand, -mel, -middag, -navn, -ret, -som-
mer, -tid, -verden, -vin, -vinter, adj. -klog,

adv. og konj. som -dags, -di, -haanden, -paa,

-som
II

ved siden af verber smsat. m. eiter-

findes som regel forb. af det usammensatte

verbum m. efterfølgende efter (dog ikke alm,
ved efter-ligne (se u. efter I6.1J, -vise ofl.r

jf. at efterkomme alm. bruges i overf. bet,

komme efter alm. i egl. bet); ssgr. bruges
(uden for part. og som vbs.) især i skriftspr,

og fagl. spr., medens forb. af verbum -\- ef-

ter mere hører hiemme i (dagl.) talespr.
\\

hvor intet andet bemærkes ved de enkelte ssgr,

(jf. dog rene overs, fra ty. som -vise^, er

ordet smsat. m. efter 15; som eks. paa mere
tilfældige, herhenhørende ssgr., der ikke er
medtaget ndf, kan anføres: saa fuldkomne
Dyder, som Kongen eiede, trænge . . lidet
til den ufuldkomne Efter-Roos, vi kunne
give dem. Langebek.VT.15. det korte Flor,
som en solrig Efteraarsuge kunde kalde
tillive, et Efterflor, som bygged sine Blom-
ster af Plantens allersidste Kraft. JPJac.
1.261. (han saa for sig) hendes „velkon-
serverede" Skønhed (og) fik pludselig Lyst
til igen at se denne „Efter-Skønhed", der
var købt med hans Helbred og Livslykke.
AndNx.D.8. Hun følte en lignende efter-

angst, som en mand der lige ved en fallit

reddes af en stor gevinst. Hjortø. P. 93.

spec. til 15.1 slutn.: det Lys, hvis Efter-
glimt han endnu øiner i det forladte
¥ieTne.Winth.Schl.ll. (et) Efterindtryk af

den festlige Stemning. ThomLa.KH. 171.

Efterlugten af en hel Uges Maaltider fyldte
Luften. OMMøll. FolketsRøst. (1897). 96. (jf.
*eiteTsta.nk. Schandrup.Slv). (da) Præsten
(steg ned) fra Prædikestolen . . slog (man)
Øjet ned for den brændende, forklarede
Efterlue i hans Blik. TroelsL.XIV. 220.

\\

ogs. af ssgr. m. efter i andre bet. er kun
de vigtigde medtaget; som eks. paa mere
tilfældige kan anføres flg. (til efter 16 .7

*Mennesket kan eftergøgle (sorgens skikke).

Foersom.Hamlet.l9. En Erindring efterfor-

talt af WiUiam Afham. Kierk.VI.13. »løfter

vi de Stores Arv, naar vi
|
blot efter-

kvidre deres Melodi
|
og træde deres

skjønne Tanker flade. Schand.SD.163. Der
var en Tid i Firserne, da unge danske
Lyrikere endnu efterkUmprede den lUle

skødesløse Strofe fra Heines Buch der
lAedeT.Brandes.XVIII.173. (stillidsen) er
en god Sanger og kan i Fangenskab lære
at efterfløjte M^odier. BM0ll.DyL.II.ll8.
(til efter IQ:) man afsliber nok engang og
efterpolerer med fortyndet Politur. Green,
TJR.285. ved flittig Lugning og Efter-

lugning maa alle . . Ukrudsarter . . udryd-
des. Landoecon. Tidende. 1840. Till. 37. (der)

bruges et rent, linned Stykke til Efter-

tøTTing.VortHj.IV3.261. alle Tænder i Fræ-
seren . . bliver gjort fuldstændig færdige
i en Gang, hvorved EfterfUning undgaaes.
VærMMask.91.
Efteraar, et. [iæf(?8r|å-V] flt. d. s. {af

efter 15; bet. 2 er dannet i lighed m. Foraar
og afløser det ældre Høst, men er først alm,
i 18. aarh., jf. dog glda. efteraars blomster
(Suso.27)) 1) t d. s. s. Efteralder. *Med
fattig Pen og Tunge,

|
Skal Krøniker og
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Efter-Aar (o: eftetiidens forfattere) | Min
Friheninde sixmge. Reenb. 1.367. 2) egl:

den senere (sidste) del af aaret; den aarstid,
der følger efter sommeren og danner
overgangen til vinteren (mods. Foraar).
MothA156. Eilsch.Term.l3. JSneed.II.438.
•Saa visner Eng i Efteraar, | Men grønnes
blomstrende i Vaar. Grundtv.SS.IV.3S4. Det
var seentpaa Efteraaret, dervar falden Snee,
Hauch.MfB.82.*en halv afbladet Rose Efter- lo

aarets Billed hær. HCAnd.XJ254. Efteraaret
begynder 23. September, da Solen . . træder
ind i Vægtens 'teen. LandbOJ.13. (overf.:)

*Saa graaner da Kun, I gule Haar!
| Og

kiølnes, Sommer-Dage !
|
Udmatter os kun,

I Efter-Aar,
|
I skal os vel behage. Grundtv.

SS.I.346. *Ak det er ikke Høst, men Ef-
teraar

I
den trætte Sjæl paa sine Veje mø-

der. RodeJ).73. saalænge de to holdt sam-
men, var hendes Liv intet Efteraar, ingen ao

Tomhed. Nathans.S.4S. (5 efteraarlig:,
adj. ['æfdar|å'" rli] (^.) adj. til Efteraar:

efteraar S-; efteraarsagtig. Aftenen var,

uagtet sin efteraarlige Characteer, ube-
skrivelig sk\QTi.Hrz.STJ.42. 8a.DJV.107.
den dybe, efteraarlige Stilhed. IVtnfAJ'X
121. Xlfteraars-, % ssgr. ['æfrfarårs-] af
Efteraar 2, for at betegne noget som hø-

rende til ell. ejendommeligt for efteraaret, fx.

(jf.ndf.): brogede Efteraarsblomster. i)

Bauch.lII.425. Efteraarsblæsten klang
sørgeligt i hendes Ører. Budde. TreSmaa-
fortællinger.(18Sl).182. Schand.AE.98. Saa
viser sig Vægten (o: stjernebilledet), som
et passende BUled paa Efteraarsjevn-
døffnet. Oehl.Øen.(1824).IV.19. Ing.EF.
111.208. Heegaard.A8tron.221. Efteraars-
regn og Efteraarsblæst gik over det gan-
ske Lsind. Tops. III. 82. Efteraarsren-
gøringen . . indleder Vinterens Hygge 40

og Lxinhed.VortEj.IV3. 236. (hun) saae
Efteraarsstormene lege med det visne
Løv i den nærliggende Have. Hauch.MfB.
64. HCAnd.IV.147. *de samle sig her

|

Som Fugle ved Efteraarstrækket. JP
Jac.1.348. Efteraarsvinden foer su-
sende gjennem de mørke Fyrre. Bergs.BR.
290. -agtig, adj. her var ganske efter-
aarsagtigt koldt. HCAnd.KI.179. Vejret var
afgjort efteraarsagtigt . . Nattefrosten . . 50
havde virket tidligt paa Bladenes Farve.
JakKnu.A.232. f -feber, en. d. s. s. Hø-
feber, (den) om Høstens Tid, særdeles i

tørre Somre, grasserende Efteraars Feber.
EPontMlas.1.378. -ferie, en. (sltol.) en
mindre skoleferie i dagene omkring oktober
flyttedag (jf. Høst-, Kakkelovns-, Kartof-
fel-, Oktoberferiej. SkoleprogrJfZahlesSkole.
1907.51. -rose, en. ^ Rosa carolina L.
HavebrL.^681. -sUd, en. sild, hvis legetid ép
falder om (sommeren og) efteraaret; høstsild.

Efteraarssilden var faldet daarlig ud.
Drachm.VT.57. FremJ)N133. FrkJ.Kogeb.
77.

^

efter-abe, v. [16] [-la-'bs] vbs. -else
(s. d.) ell. (nu 1. br.) -ning (Holb.HeUind.il.

289. Høysg.lPr.9), jf Efteraben, (cenyd.d.s.;

jf. ty. nachåffen og abe efter) nu kun m.
(mere ell. mindre) nedsæt, bet.: efterligne
paa en ufuldkommen eU. forkastelig (iscer:

latterlig) maade; uselvstændigt (kritikløst) tage
(nogen ell. noget) til forbillede for sin hand-
lemaade ell. optræden (iscer om det ydre væ-
sen, manerer, klædedragt olgn.). *Jeg, naar
Ormen stikker mig,

| Og i min Hierne
primer,

|
VU til at efterabe dig (o: Bor-

ding),
I
Og ffiøre mig til Riimer. Reenb.II.

106. Seer du noget Ont hos hannem, da
skal du tie stille og ikke efterabe det.
Høm.MoralJI.52. vore geistlige . . præ-
dikede imod Fruentimmerets Fontanger,
som de sagde var at efterabe Fanden, der
haver Horn i Vanden. Holb.PhUo8JI.2. sa.

GWJV.10. Dexine Stiil er ikke saa let at
efterligne. Efterabes kan den vel, og man
kan giøre sig latterlig nok derved. JSneed.
11.413. Det er Menneskets skønne og store
Forret at begynde forfra. Det overlader
Papegøjerne at snakke efter Munden og
Aberne at efterabe. Brandes.XIII.425.

|| f
uden nedsæt, bet.: (bestræbe sig for at) gøre
noget efter (paa samme maade som) en an-
den; (søge at) eftergøre; efterligne. Det er
jo ingen Skam, at imitere sin Overmand,
saaledes undseer den, som gaaer paa
Dandse-Skolen, sig ikke ved at efterabe
de Trinn, som hans Dandse-Mester gjør
for ham. FrHom.PM.14. En Malere anseer
den heele Natur som en Skue-Plads, der
forestiller ham tusinde Forandringer til at
efterabe. TT'terfeweZ/.T.^^. min hurtige Ind-
bildningskraft tzndi(eventyrene) ikke aliene
muelige, men selv smukke, og meget vær-
de at efterabes. Ætt'.FIJI.^i. 'Hver ædel
Digterkraft i Yttring efteraber ( . . det He-
les ^^aber. Bagges.Ep.437. (jf.: *Man si-

ger dog
I
Sædvanligviis, at Kunsten efter-

aber
I
Naturen. HrzJ).III.191).

i|
ved for-

vrængende gentagelse af ord, gebærder olgn.

efterligne en persons væsen (adfærd) for at

spotte, gøre nar af vedkommende; vrænge
efter (en); parodiere, de Papistiske Præster
. . kiøbte en Dreng til . . at hånd skulle
effterabe Mag: Mortens Geberder, hånd
brugte udi sine Prædikener. Holb.Intr.I.
661. man gjør Nar efter een, naar man
latterligen efteraber hans Ord eller Ge-
berder. Jfføj/s^. S. 5J! .5. Abigael .. efterabe-
de hans haltende Gsing.Winth.VIII.230.
hun forstod til skuffende Lighed at efter-

abe aUe Mennesker. Gylb.(1849).IX.23.
O -abeise, en. vbs. til -abe. EPont.MenJI.
62. Poesien er en Efterabeise af Naturen.
Tullin.III.124. Hedenskabet var . . en Ef-
terabeise af den sande Gudsdyrkelse. BasfA.
AaT.188. et Liv, der er sunket saaledes
i Trivialitet, pjattet Efterabeise af „de
Andie". Kierk.XI.212.

||
(sj.) konkr. alle

disse Nyhedsproduktioner (o : sko) ere kun
Efterabelser af de ovenfor Beskrevne. Sko-
mageren.(1832).126. GJ -aber, en. (til -abe).
det hele romantiske Slæng ai Efteraberes

IV. Rentrykt i% 1921 9
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Efterabere, der aldrig have tænkt over
Konsten. Bagges.DV.:n:.854. (Staffeldt) fik

endog Efterabere som en vis Deichmann,
hvis Digte kun indeholder Efterklang af

hans. Brandes.L366. QP -aberi, et. (sj.)

vbs. til -abe: hvad alt Efteraberi er for en
jammerlig Ting, hvor selvfornedrende det
er blot at gøre alt efter, hvad de andre
gør. Tilsk.1908.846. -accept, en. (jur. ell.r)

(trassatens) godkendelse af en veksel, efter

at den er blevet protesteret. Lassen.S0.310.

t -alder, en. tid, som følger efter (en
persons levetid); eftertid (jf. Efteraar i).

*Hendes Roes er sød
|

I Efter -Alders
Minde. Beenb.1.384. *Skjalden, medens Lø-
vet falder,

|
Vinterkornet saas i Vang,

|

Leve skal en Efteralder
|
Her med Fred

og Frydesang. Grundtv. PS.V1I.509. -ar-
bejde, V. [19] vbs. -else ell. -ning. (O ell.

fagl.) foretage en senere, afsluttende bear-

bejdelse for at forbedre ell. fuldstændiggøre
noget (jf. -bearbejde, -bedrej. den endelige
Efterarbeidelse af (statuen). DaFolkekal.
1842.41. Ciseleringen (ved broncearbejdet)

gaar ud paa en Efterarbejden af Over-
fladen.J^Law^e.I7J.7i. Noget, som var ned-
skrevet i altfor uregelmæssig Form, har
jeg senere efterarbejdet, swislll.363. -at,
konj. se u. efter 4.3. -bearbejde, v. [19]

fO ell. fagl.) d. s. s. -arbejde. Ved Støbnin-
gen har Godset faaet sin raa, omtrentlige
Form, men dernæst maa Støbegodset oftest

. . underkastes . . Efterbearbejdninger. Han-
nover.Tekn.33. -bedre, v. [19] [-ibæQ'ra]

(1. br.) forbedre ved en senere, afsluttende be-

handling (jf. -arbejde/ han (gaar) stadigt

sin Tanke efter paany, udbedrer, forbedrer,
efterbedrer den. Brandes.XI.444. (digteren)

har givet et BiUede af Menneskenaturen .

.

uden Efterbedring (o: forskønnelse, „retou-

chering") og uden Afkortning. smst.VI.18.
\\(især forst.) Klitten er ret godt bevoxet,
SKJøndt den ikke bliver efterbedret ved
FlantiAng.Andres.Klitf.SSO. smst.304. Un-
dertiden er man nødsaget til at blande
(andre træsorter ind i en skov), hvor man
vil efterbedre en Kultur. LandmB.III.221.
Sal.Xin.733. \ -bedrer, en. (til-hedre).

Han blev først Læredreng i et Stentrykkeri,
saa Litograf, saa Efterbedrer (d: retouchør)
af Bolederne hos en Fotograf. Brandes.XI.
506. -behandling, en. [15; 19] (patien-

ten begyndte) at vende tilbage til Livet
(hvorefter jeg anordnede) den nødvendige
Efterbehandling. JSer^'s.^S.iOO.

||
(især 0)

afsluttende (kompletterende) behandling (af en
forarbejdet genstand), efter at det egentlige

arbejde er udført (jf. -arbejdej. Selv en fin

Pudshøvl vU efterlade synlige Striber paa
en Flade, og saa meget mere vil en Be-
gynders første Arbejder trænge til en for-

skønnende Efterbehandling. Haandv.150.
Arup.H.71. -beskatte, v. (især emb. og
oftest i pass. ell. som vbs.). Efterbeskatningen
af den Spiritus, der fandtes paa Lagrene
ved Skattens Ikrafttræden, indbragte 0,51

Mm.Ki.Hage^200. -bestille, v. T om
bestilling af varer, efter at den egl. bestilling

har fundet sted. Ludv. især som vbs. : Pladen
(o: til fotografier) opbevares for Efterbe-
stiUmgeT. Pol.^/Bl921.7.sp.l. -betale, v.

[15 og 19] (især emb.) med Reservation af
Efterbetaling, saafremt Prisen maatte stiUe
sig høiere, hvorimod der vil finde Tilbage-
betaling Sted, dersom Prisen bliver lavere.

10 DagbWliil862.3.sp.4. alle Rejsende, som
med 3dje Klasses BUlet tager Plads paa
2den Klasse, vil komme til at efterbetale
derfor. Pol.^^kl917.8.sp.5. -bevilge, v.

(især polit.) bevilge (samtykke i) en (stats)

udgift, efter at denne allerede er afholdt (jf.
Tillægsbevilling;. DagbUyil861.2.sp.3. 1825
efterbevilgede kongen omkostningerne ved
bygningens omordning. ADJørg.IV.343.
Jeg kan ikke stemme for et Finanslovfor-

20 slag, som indeholder et ICrav paa Efter-
bevilling af Udgifter og Skatters Opkræv-
ning, der ikke bør efterbevilges. ^ønt^.I.
112. -billede, et. [12.i] (j/. /w. nachbild;
fys^ billede (synsindtryk), som fremkommer,
efter at man har betragtet noget lysende og
derefter vender blikket mod en mørk (ell. ens-

farvet) baggrund ell. lukker øjnene. Efter-
biUedet af en rød Figur (er) grønt, af en
grøn Figur Yøåt.Ørst.III.194. Panum.646.

30 Efter Betragtning af et Vindu (mørkt Kors
paa lys Grund) fik jeg et negativt Efter-
billede (lyst Kors paa mørk Grund). Høffd.
Psyk.^189. jf: Solen forsvandt; naar man
saa op ad den grønlige Himmel, for et
helt Bundt mangefarvede Efterbilleder
med, nogle af dem var kun halvrunde. JV
Jens.D.166. sa.EE.197. -blade, v. [13]
[-|bla'99] (sj.) søge efter (noget) ved at blade
i en bog. *digt og Skue-Spil,

|
Om i Hi-

^ storien mand efterblade vil,
|
Er heller

frugter af et Riges Magt og Ære. Holb.
NP.A4r. -blive, v. [12.i] [-,bli-'v8] {gUa.
d. s.; nu næppe br., jf.: „bruges sielden und-
tagen i partic." MO.) blive tilbage (ell. til

overs), den efterblevne (1794: overblev-
ne; Palliefarve. CVarg.Farve-Bog.(1773).46.
*Den Deel af mig, som efterbliver. Bag-
ges. II. 261. Han ordnede de efterblevne
Soldater. VSO. \\ især: blive („sidde") til-

50 bage efter en andens (fx. en paarørendes)
død; i part: efterlevende; efterladt, da hans
Ven var død i slette Omstændigheder . .

underholdt (han) den efterblevne Enke.
Ew.IV.209. MO. QP -blomstring, en.

ny ell. senere blomstring, efter den normale
blomstringstid; især overf, om kvinder, om
kunst, videnskab osv. (en) vigtig Efterblom-
string eller Efterhøst for den gamle ro-
merske Literatur. Molb.NTidsskr.IV.318. Re-

60 staurationen (s: tilstanden i Frankrig efter

1815) var . . en Efterblomstring af det at-

tende Aarhundrede i det nittende. Brandes.
VI. 7. den Efterblomstring, som forundes
visse Kvinder i Slutningen af Tyverne,
naar der . . hænder dem noget afgørende.
Pont.FL.439. f-bord, et. (j/. <«/. nachtisch)
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desseH. VSO. Jeg seer Pokalerne ere bragte

ind tU EfterboTdet (Oehl.(1835).X.333 : Et-

termaåen ).0ehl.Ærlighedvarerlcengst.(1813).

4. -bryg(ning), en. (foræld.) tyndt øl, som
fremstilles sidst ved en brygning (jf. -drikke,

-øl, samt Feilb.IV.125: efter-drank, -lak,

-pinej. Moth.B421. VSO. f -bryllup, et.

d. s. s. Andendagsbryllup. VSO. MO. jf.

Moth.B392. -brænder, en. [-,brBn'ar] Ji

den, som havde mistet . . sit skiold i en
træfning, (maatte) efterdags ey indkomme
i . . deres heUigdomme eUer forsamlinger.
Holb.DNB.618. Falst.2. at have sit Embede
forbrudt, og ei Efterdags at betroes noget
EmhQåe. StampeJ.91. de bleve fattige ef-

terdags, som de tilforn vare. Schytte.Polit.

374. Grundtv.SnorreJlJ29. Det er . . denne
Forfatning (o : provisoriet), vi gaar ud fra

.

skud, som gaar („brændes*^) noget sent a/" lo den staar efterdags til Kaadighed for et-

(fordi krudtet fænger far langsomt). Scheller.

MarO. jf. -brænding, en. [-ibr^n'eii] Ji

Efterbrænding . . siges, naar Skudet først

falder, efter at Fængkrudtet er afbrændt.

MilTeknO.62. Scheller. MarO. -bnd, et.

i) [18] (nu kun dial.) d. s. s. Afbud (jf. Atter-,

Bagbud). VSO. Feilb. 2) (emb.; nu 1. br.)

bud (ved en auktion), som gøres efter ham-
merslaget (ell. auktionen). Bahb.Tilsk.1798

hvert Ministerinm. nørup.III.222. smstJI.
210. CSPet.LiU.1.653. Feilb. jf. (sj.): denne
efterdagsdom (o: dom, som er udtalt senere

hen i tiden) (maa ikke) lægges til grund
for opfattelsen af aUe de henrundne år.

ADJørg.IIL471. O -danne, v. [16]

^idan'a] (nu næppe br.) danne (noget) i lig-

•d m. (noget andet) ell. m. noget som for-

billede; eftergøre; efterligne. Naturen kan
712. Naar Hammerslag er skeet, modtages 20 ikke fuldkornmeligen efterdannes.FSO. en
intet Efterbud.7S0. denne Auction bliver

den sidste og . . intetsomhelst Efterbud
kan modtages.Adr.'*/iil848.Tm.l.sp.2. S&B.
-byrd, en, (sj.) et (5Mos.28.57. MO.h (f
-byrde: BuchicJS.(1725).40. \ -bør: CKoM.
B.163). (ænyd. d. s., oldn. eptirburflr; egl.

„efterfødsel" ell. (snarere) „det, der fødes bag-

efter", jf. Byrd 4 samt eng. afterbirth, ty.

nachgeburt) 1) (især med.) de dele (moder

klog og forstandig Efter- eller Omdaimen
af holbergske Arbejder. PVJae. Breve. 28.

Et Slags uheldig Efterdannelse og ufri

Copiering af originale StUisters Sprog.
Molb.(MO). -dans, en. 1) f [12] det at

danse sidst (i de dansendes række). MothJ)89.
Han har havt sin Fordands, nu maa han
og have sin Efterdands.FSO. 2) (sj.) dans,

efter at den egl. dans (selve ballet) er ophørt.

kage, æghinder m. m.), som har omsluttet 30 MO. (overf.:) Nu begyndte Livets Efter-

fost er et og afgaar efter dettes fødsel, en
Jorde-Moder (maa) anvende ald Fliid og
Møye at forløse Konen . . og skille hende
fra alt det, hun bør være af med, og sær-
deles bemøye sig, at faae Efterbyrden vel

XLd. BuchicJS.(1725).20. Efterbyrden fødes
undertiiden strax efter Fosterets Fødsel.
Buchhave.J. 18. Panum.253. MøllH.I.olO.

jf.: Solskæret kunde ikke trænge gennem
fi

dands (o: en mere stxUe, tilbagetrukken til-

værelse), den sindigere Menuet, der skred
af Sted med lange dvælende Skridt. Leop.
PC.347. -datere, v. Y forsyne (en skrivelse

olgn.) m. senere dato (end den egentlige dato for

affattelsen ; jf. antedatere). Ludv. -dl, konj.

[iæf(?ar|di-' ell. æfdar'di-'] Uøysg.AG.24. {glda.

æffter thi (Brandt.LB.205^), jf. glda. effter

thy som (oldn. eptir t)vi semj, i overens-

usen (o: af morgentaage), men flød træ^ 40 stemmelse med, saaledes som; af efter 6 og
~"

" " en gi. dat. til det: æda. thy, oldn. {)vi (jf.som en Efterbyrd af mat sivende Blod.
SMich.Dø.29. 2) (sj.) overf. : en, som fødes se-

nere (for sent); sildefødning (jf. -byrdig,

-fød(n)ing^. hvor trykkende tidligere Tiders
Storhed virker i den senere Fødtes Over-
bevisning om at være Sildefødning, Efter-

byrd fra en større Tid. Brandes.VII.610.
\ -byrdig, adj. (jf.-byrd) som fødes ell. op-

staar senere (end), bag efter (andre ell. noget

diværre u. desværre samt thi^; vist dannet
efter mnt. na deme, egl. „efter det" (jf. ty.

nachdemj, sml. fordi og eftersom [| har
næppe nogensinde tilhørt talespr.; nu kun
foræld., især spøg.) indledende en aarsagsscet-

ning: fordi; da(13.i). lCor.1.21. Just der-
for skal du henges, efterdi du faar kun et

halv hundrede Rigsdaler. Hoi6.Jep.IZJ. -2.

andet), vi (kender) alle de Mennesker, der 50 *Ey! saa lad dig intet trykke,
|
Sulamith!

først ler et Minut eller to efter, at Vittig
heden er sagt — og denne efterbyrdige
Latter kan virke uhyre komisk paa dem,
der aUerede hax let at. KvBl.^/iil913.2.sp.2.

•børs, en. Y børssalg, som foregaar efter

den egentlige børstid; eftemotering. Paa Ef-
terbørsen var D. F. D. S. søgte til højere
Kurser. Kbh.'yiol916.7.sp.2. Jf.: Efter Kl. 3
vil (fiskerkonerne) gerne holde Efterbørs

Saa denne Jord,
|
Efterdi den er saa stor,

a forunderlig, din Lykke. Brors.298. Han
kjender mig allerede, efterdi jeg kommer
her saa ofte. Horreb.II.241. efterdi (i tale-

spr.: daj jeg var for lille til at deeltage
heri (o: i en fisketur), sadlede vor Tjener .

.

en Kiørehest. Hauch.MfB. 31. efterdi man
den følgende Aften tog bort igjen, saa var
der jo ingen Liggenover om Natten. £"(7

KLars.(Riget.yiil910.4.sp.2). \ -dag, en. 60 And.III.200. Goldschm.VIII.138. (han) var
den sidste del af dagen. Aftenrøden dybe-
des i Vest . . der var saa vidt ud i den
ialdende Efterdag. J'FJen8.jSS.73. -dags,
adv. (ænyd. d. s.; nu 1. br. uden for dtal.;

Jf. herefterdags) efter denne dag (tid); her-

efter; i fremtiden; fra nu af. HeltJPoetJ.29.

bleven ganske urolig, efterdi jeg blev saa

længe borte. Drachm.STL.262. EBrand.TJB.
3. KLars. HPE. 133. Efterdi Synden er

kommen ind i Verden ved eet Menneske .

.

saa er nu Fordømmelse kommen over alle

Mennesker ved det ene Menneskes Fald,

9*
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Alterbog.433. \\ i forb. m. en anden aarsags-

koni. Saasom og efterdi jeg nu er en gam-
mel Mand . . saa beder jeg de . . Herrer
Kunder . . at de . . ville tugive mig. Eiv.

VI.88. nu kun spøg. (efter grammatik-rem-
serne, jf. u. -som 2): jeg (skulde) aldrig

mere . . ulejlige Hovedstadens Politi, da,

efterdi og saasom jeg drog til fremmede
Lande og Riger. CMøll.PF.7.

||
(sj.) indle

fremstilles sidst ved en brænding (mods. For-
draaber; jf.--vm). Moth.DQé. VSO. -drik-
ke, subst. (dial.) (Z.s.s.-bryg(ning). Grundtv.
PS.IV.266. Den første Bryg var jo altid
den bedste. Deraf fik man „Gemmeøl".
Saa kom „01" . . og dernæst „Drikke" .

.

I Klokkereaarden tog man endnu en fjer-

de Bryg, der kaldtes „Efterdrikke". Dette
01 var jo meget tyndt. FrGnmdfv.LiT.i 75.

dende en sætning, der indeholder en begrun- lo Esp.405. -dryppert, en. (med.) kronisk
delse af en formodning, mening olgn., ell. en
begrundelse af, at et spørgsmaal stilles: siden;
da (13.2). Hånd maa..have været til Ords
med min Herre paa Vejen, efterdi hånd
er saa ioThittTeå.Holb.Vgs.(1731).II.15. Er
du syg . . efterdi du har saa kolde Fødder.
Hauch.II.385.EBrand.Fra85til91.(1891).78.

Ij t indledende andre arter af bisætninger,

uian) vænte (soldaterne) tU Eiræsenhed og

dryppert. Thornam.163. Panum.623. -dren,
et. (sj.) d. s. s. -døn(ning). Efterdrøn af den
langvarige KrigstoTden. Molb.(MO.). \ f
-dyd, en. (sandhed er) det bittre Krud (o

:

krydderi), som er ufordøieligt hos dem, der
tractere den hos en Historie-Skriver ikkun
for et Bi-Verk og en Efter-Dyd (o: dyd, som
man tillægger ringe værdi). Langebek.SA.4.
deber, en. [-idø'obar] (sj.)gendøber; (ana-)

KLelenskab, og betog dem Ærbødighed 20 baptist. Sibb.Aa.II.164. D&H. -demme.
mod deres Anførere: Efterdi (o: idet) han
forledede dem til Pengegierrighed og
Qvindagtighed. Holb. Herod. 239. Hvorfor
prædikes der udi Kirkerne, efterdi man
dog (0: skønt man) seer, at Mennesker
altiid ere liige Viga6.é[\ge.sa.Skiemt.)(5r.\\

f ved sammenblanding af en aarsags-sætn.

og en at-sætn. (jf. lat. causa est quia i st. f.

causa est quod). Jeg meener . . at kunde

et. flt. -r (HejmdaVytl869.1.sp.3. GSchiitte.

(TfF.4R.VIIL7)) ell. f d. s. (NMPetAfh.
IV.271). (glda. effterdøme (effterdom), sv,

efterdome, oldn. eptirdæmi; af efter 9.2

og glda. døme, oldn. dæmi (se u. Dæme-
saga, jf. -dømme^; jf. Fore-, Omdømme;
genopt. fra oldn. ell. sv. (se HjælpeO.; jf.:
„Forældet, men fortiente at optages."liO.^;
1. br. og især hos sprogrensere) 1) egl.: noget

bestyrke min Meening noget deraf, efterdi 30 at dømme (skønne) efter; hvad der tjener til

(o : at) det slags Folk nave mange Fiender.
Holb.Skiemt.)(4v. (jf.Mikkels.Ordf.533). sml:
Nu gjør du hvad man af dig mindst skul-

de vente . . efterdi du (0: naar du nu)
viger for en sammenløbet Hob af Bor-
gere. E:auch.II.290. CP -digte, V. [16]

vbs. 'tnng (s. d.). (især nedsæt, jf. -abe) søge

at efterligne en (anden) digters værk (stil

osv). (Holberg) har ikke efterdigtet nogen

at oplyse ell. belyse andre tilfælde af lign.,

art; eksempel. Dette er kun nogle efter-

dømme (exempler), hvorefter man kan
dømme. NMPet.Afh.IV.271. de Tilfælde,
vi har omtalt ovenfor som Efterdømme
paa, at Udgiveren undertiden slet ikke
forstaar det jydske Vdtryk. DSt.1904.169.
GSchutte.(TfF.4B.VIII.7). \\ Foruden uta-
lige (bjergværksord), som mig nu ikke ere

fremmed Comiker, eller mechanisk an- 40 til Haands, vil jeg til Efterdøme anføre
bragt de laante Moti.ver.Molb.(Holb.Com.
(1843).r). PalM.Poes.I.x. Beyle raader In-

gen tU at efterdigte Shakespeare. Hvad
man bør efterligne hos ham er kun hans
Evne til at udforske den Verden, i hvis
Midte han ledede. Brandes.YI.42. med sin
Iphigenia auf Tauris havde (Goethe) gjort
det Kunststykke at efterdigte Euripides
og besjæle Æmnet med det endende at-

desse faa, som jeg løseligen har anmer-
ket. KSelskSkr. VII. 303. FDyrlund. Uds. 51.
Spørgsmaal, der . . var meget vigtige
som til Efterdømme (0: „for eksempel")v
Om hvilken Lød Møen Marias Haar hav-
de havt ? JTang.Børnelærdom afDanm.IIist.
3H. (1855). 79. Erist. (EøjskBl. 1883. 930).
FSadolin. Gymnastik m. Småbørn. (1900). 12.

2) hvad der er egnet til at handle efter ell. følge

tende Åarhundredes Humanitet. sa.Groe.J. 50 som forbillede (oldn. dæmi); mønster;
366. O -digter, en. [16] (1. br.) til -digte

det bliver hos Efterdigterne, eUer de co-
pierende episke Digtere, en . . trætten-
de og kiedende FeU. Molb. Forelæsn. over

den da. Poesie. I. (1831). 40. Oehlenschlåger
har frembragt mange Efterdigtere. MO.
G) -digtning, en. [16] vbs. til -digte;

ogs. konkr., om det ved efterligning frem-
hragte digterværk, der behøvedes (en) lige-

eksempel. Vi glædes ved at see vore Ol-
denborgske Konger paa Thronen . . Hvo
(kan) beskrive værdigen den muntrende
Arbeidsomhed, ved hvUken saa høit, saa
mægtigt et Efterdømme haver oplivet Al-
ting? JohnErichsen. Talepaa Sorøe.^^/i 1769.
17. (byraadet) indgik med . . Foreslag til

at afskaffe . . Undervisning i Tysk . . men
hidtil har ingen .. gjort Mine til at følge

frem Efterdigtning for at regnes til en Dig- 60 vort Efterdømme eller rettere Foredømme
ters Skole. Hrz. (Ugentlige Blade.1859. 715).

han (0: A. W. Schlegel) tvinger sig, tvia-

eer Sproget og frembringer sin Efter-

digtning (o: oversættelse af Shakespeare).
Brandes.IV.245. -draaber, pi. (fagl;
nu næppe br.) mindre stærk brændevin, som

Eejmdal .^y101869. 3. sp. 2. FrHamm. Kirke-
hist.II.41. (hun) tog Frøknerne T. til Efter-

dømme. AntAnd.L.8. han foregik som sed-
vanlig alle andre med sit Efterdømme.
Sech.D.1.73. HOlr.KP.I.90. -den, et. (s'

d(r)øn (mere ell. mindre afdæmpet, især
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efter lidt aftagende lyd), som følger efter en

stærkere lyd (jf. -drøn;. *(Thor) stamped
saa i Fiælde, |

At det gav Efterdøn. Grundtv.

FS.III.4ol. sa.SS.V.102. der lød til os .

.

sagtnede Efterdøn af en Storm. Molb.Dagb.
229. (overf. :) denne Tilstand () : af sløv-

hed) var det sidste Efterdøn af en Kamp,
hun kæmpede mod Skammen og Græm-
melsen. AndNxJ)B.82. O -dennins, en.

egl. om (mindre stærk) dønning ell. oølge-

gang efter en storm; tsær overf., om (sva-

gere) eftervirkninger af en tilstand, som har
medført et livligt ell. stærkt bevæget røre

(larm, strid ell. betydningsfuld aandelig be-

vægelse olgn.; jf. -(I(r)øn}. (markedet) var
længst forbi. Kun Efterdønninger af det
slog gjennem Byens Gader: Vogne fulde

af fulde Mennesker. Schand.BS.406. Efter-

dønningerne fra den store Strid, der før-

tes i Hovedstaden om de . . nye Tanke-
gange, naaede ogsaa Kjøbstaden. sa.Æ.
82. I de slaviske Lande spores især en
Efterdønning af engelsk Romantik. Bran-
de8.IV.481. smst.IX.360. *Havet

|
var end

i Oprør, lig et Bryst
|

i Lidenskabens
Efterdønning. Gjel.Rø.14.5. f -falden,
part. adj. [18] om hulheder, som har lukket

sig ved sammenstyrtning afjordmasser olgn.;

sammensunken. Der fandtes adskillige ef-

terfaldne Brønde, Løngange under Jor-
den. FSO. -forske, v. [13] vbs. -ning ell.

{nu næppe br.) -cise (EilschJ*hilBrev.328.

VSO.J. (ænyd. (part.) efterforsket, jf. ty.

nachforschen; tsær 03) ved forskfling søge

at faa kendskab til ell. klarhed over (noget);

efterspore; anstille undersøgelser over. Jeg
har udskicket Elisa at efterforske hvad
Ulysses tar sig ior.Holb.TJlJY.13. Andre,
som giør Profession af at studere, efter-

forske u-magtpaaliggende Ting. saFlutll.
4. Med den største Omsorg efterforsker
han alt det, som kan befordre Handelens .

.

og Agerdyrkningens YloT.JSneedJII.129.
*Jeg vil ei efterforske, hvo du er.Heib.
PS.9. (sj.) uden obj.: Ved at lade efterfor-
ske i Trykkeriet (o: for at opdage forfat-
teren til en bog) fik man Spor paa Sem.
Goldschm.IV.33o. jf. : (jeg har) efterforsket
og erkjmdiget mig, om højtærde Madames
TUstanå. nolb.BarsJI.?. nu især som vbs.:

Bispen efter lang og nøje Efterforskning
aabenbarede hvor de fleeste af dem vare.
sa. DH. II. 809. *Gjør ingen Efterforsk-
ning til

I

At faae en andens skjulte Ting
udgrundet. Tullin.I.loS. Goldschm.VII. 9.

(hun er) sporløst forsvundet 1 Trods alle

Efterforskninger, trods den besværligste
Søgen. EBrand.M.oS. (mine) Efterforsk-
ninger i Kirkehøgeme. AndNx.M.104.

|{

spec. (jur.) om den indledende undersøgelse

(af en forbrydelse), der foretages af en ad-
ministrativ myndighed, inden sagen gaar
over til retten. Det paahviler Politiembeds-
mændene . . af egen Drift og med den
størst mulige Hurtighed at efterforske alle

strafbare Handlinger. LovNr. 90 ^^U1916. §

801. Sal.^VI.739. -frist, en. Y yderligere

frist, efter at den opr. fastsatte frist til at

præstere ell. aftage en ydelse er udløbet. Sal?
VL740. -frost, en. (sj.) Efterfrost . . kal-
des den frost som kommer i vår. MothJF
387. VSO. MO. t -fyge, v. [18] skjule(s)

ved fygning; tilfyge. Traadet (o: sporet) er
efterføget af Snee.FSO. -fylde, v. [15;

19] [-ifyl's] {jf- csnyd. efterfyldt, tilstoppet;

10 især fagl., oftest i pass. eU. som vbs.; jf. fyl-

de efter «. efter 19) fylde igen (for at er-

statte, hvad der er svundet); fylde paa eU.

udfylde. 0rst.VIII.48. Man maa da fra Tid
til anden efterfylde Kjedlen for at erstat-

te det forbrugte Vand. Brændeviinsbr.62.
Navnlig er (fyldningen) af Vigtighed, hvor
Diglen maa holdes bedækket, som ved
Staalsmeltning, og Efterfyldning derfor ej

kan s\^Q.Wagn.Tekn.86. -fed(]i)ing, en.

20 [-|fø'3en, -|fø9 'inen] (sj.) 1) en, der er født
Icenge efter »ine søskende ell. i faderens alder-

dom; sildefød(njing. FGuldb.(MO.). 2) barn,
der er født efter faderens død (jf. -født^.

Meyer.779. -fodsel, en. {ænyd. d. s.; s?.,

nu kun dial.) d. s. s. -byrd. vAph.(1764).
FeilbJV.12o. -fodt, part. adj. (sj.) født
efter faderens død (jf. -fød(n)ing 2). Knud
Lavards efterfødte Søn Valdemar. ADJørg.
(BiogrLex.I.71). sa.NHJ.169. O -fele, v.

30 [16] [-ifø'la] {jf. ty. nachfuhlen; 1. &r.) nære
en følelse, der svarer til (er af samme art

som) en, der tidligere ernæret af andre; op-
taae en andens følelse i sig. en Kritikers
lidenskabsløse Efterfølen. BråndesJI. 283.
smst.IV.208. denne lykkelige Følelse af

en helt naturlig . . Overensstemmelse . . i

„Rungsteds Lyksaligheder". Det forekom-
mer mig, at jeg . . kan efterføle åen.Vilh
And.AD.136. (bogen) havde gjort et stærkt

40 indtryk på samtiden . . Vi har ret vanskeligt
ved at efterføle samtidens beundring. Hmg
Ped.S.70. O -følelse, en. (1. br.) følelse,

der bliver tilbage efter en (mere eU. mindre)
betydningsfuld oplevelse ell. fremtræder som
eftervirkning af et foregaaende (stærkere)

følelsesindtryk. Hun har (en) dyb Efterfø-
lelse af den krænkende Behandling, de
udsatte hende for. Hrz.ST.409. smst.325.
han (havde) endnu en Højtidsfølelse . .

50 han havde samme Efterfølelse som Kirke-
gængere, naar de gaar hiem.JVJens.EE.
67. jf.: den Eftertanke og Efterfølelse,

som enhver god Tale vækker. Oehl.(1851).
XXV.200.

II
(nu næppe br.) m. h. t. sanse-

indtryk (stnerter olgn.): Jeg har undertiden
en Efterfølelse (o: „mindelse") af Saaret.

MO. 1. -folge, en. [-|føl(')q8l(cE«yJ. efter-

følge), følge, virkning; jf. II. efterfølge

sand ^y. nachfolge; nu næppe br. („usædv."

60 Levin.)) 1) som vbs. til II. efterfølge 1.2.

Man havde givet ham Haab om Efterfølge
i Kaldet. MO. FrNiels.B.II.336. 2) (vtst

kun hos Kierk.) til II. efterfølge 2.2; om
aarsagsforhold: følge; resultat, hvad der
gjorde Sindssvagheden saa dialektisk var,

at han ikke engang vidste, om det var en
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Efterfølge af Sygdommen. Eierk.VI. 266.

den yderligere Efterfølge heraf (maa) være
den, at han bliver svagere og svagere.
8mst.iy.65. 3) til II. efterfølge 3. Saa have
Vi til Efterfølge (o: til efterfølgelse ell. eks-

empel) for den tilkommende Tiid . . fundet
for got. F6rordn.(Kvartudg.f^ltl737. (han)
giver sine demokratiske Meninger Tøilen,

paa en Maade, som hvis den fik almeen .

.

Efterfølge, og . . Anvendelse, maatte . . bi-

drage tfl at nedbryde . . den almindelige
Borger-Enighed. Molb.KC.67.

II. efterfolffe, v. ['æfdariføl'qa] præt.
-fulgte

;
part. -fulgt. vbs. -else (s. d.), jf. 1.

Efterfølge, (glda. efterfylghe; især G))

1) om personers forhold m. h. t. tid og rum.
1.1) i egl. bet.: følge efter (en); komme
(gaaende osv.) bag efter, (nu kun i part),
(kvinderne havde) efterfuldt (1819: fulgt)

Jesum af GalHæsi. Matth.37. 55 (Chr.VI).
Henrich . . kommer ind . . efterfuld af en
Kielhng. Holb.Kandst.V.2. Ingen af de Ef-
terfølgende kunde see noget til de to for-

reste Yogne. Blich.(1846).IV.223. Hendes
Naade . . steg ud af Vognen, efterfulgt

af den døvstumme. Wie(Z./S.85.
J|

(relig.) m.
overgang til 3.2: I skulle efterfølge (1907:
følge i^ hans (o: Jesu) Fodspor. lPet.2.21.

*hver, som troer, kand vel til freds
|
Sin

milde Frelser allesteds
|

I Korset efter-

følge. JBrors.Si. 1.2) (nu l.br.) komme ef-
ter (en i et embede); overtage en værdig-

hed, stilling olgn. efter (en anden). At ef-

terfølge en Mand i Embedet. FSO. det var
i Følge denne Arveret, han efterfulgte sin

Fader. Molb.DH.II.426. De efterfølgende
Konger. MO.

2) m. tings-subj. 2.1) (1. br.) m. h. t. tid

ell. rækkefølge: komme (indtræffe) senere
(end noget andet); følge efter ell. paa.
han var en energisk og viljestærk per-
sonlighed, hos hvem ord altid efterfulgtes

af handling
j || især i præs. part. (som

adj. ell. smst): (paa)følgende. de gik
ud, og prædikede allevegne; og Herren
, . stadfæstede ordet ved efterfølgende
(1819: medfølgende; tegn. Marc.l6.20(Chr.
VI). det heele Aar (blev) bortdrevet, ilige-

maade Begyndelsen af det Efterfølgende.
Eolb.DH.II.432. efterfølgende med-
delagtighed, (jur.) om handling (fx. hæ-
leri), hvorved man gør sig medskyldig i en
forbrydelse efter dennes iværksættelse. Goos.

11.409. Sal.XII.554. \\ om noget, der umid-
delbart efter meddeles ell. opregnes (nu alm.

:

følgende^. Præsterne skulle forrette Guds
tieniste i Kirken paa efterskrevne Tider
om Aaret. 1. Paa alle Søndage. 2. Paa
efterfølgende Helligdage: . . Juel, Paaske
og Fmtze.DL.2—4—5. (han) overvandt
og saadan Vanskelighed, og det paa ef-

terfølgende Uaade. Holb.Hh.I.126. Trom-
slageren oplæser efterfølgende. sa.Afe?.I.5.

efterfølgende Fabler ere visse passerede
Historier. Falst.Ovid.lOO. VSO. 2.2) f om
aarsagsforhold: blive følgen ell. resul-

tatet (af noget: jf. I. Efterfølge 2). Og
skal Dommeren formane dennem, hvad
Straf der skal efterfølge, dersom de vidne
Løgn. DL.1—13—8.

3) (stræbe efter at) handle i overens-
stemmelse med; rette sig efter. Z.\) (nu
1. br.) rette sig efter (en lov, et paabud olgn.);

adlyde; efterleve; følge (et raad); slutte
sig til (en mening olgn.). de efterfuldte

10 (1871 : fulgte; de love. som vare forord-
nede. ^Mafcfc.S.Sdi'C/ir.Fi;. om du vil ef-

terfølge (1871: følge; din tienerindes ord,
da skal Gud fuldkommeligen udføre den
sag ved dig. Jud.ll.6(Chr.VI). Biskop
(Knud Mikkelsens) Mening, som Osterssøn
(Weylle) og flere efterfølge. Oram.(KSelsk
Skr.II.283). Thorvald . . sagde, at han
gjerne vilde efterfølge hans Band. Hauch.
V.219. Næstkommanderende (staar) Re-

20 gimentschefen bi med at paase , at de
givne Befalinger efterfølges. TjenesteregL
241. 3.2) (nu især bibl.) tage til forbil-
lede ell. mønster; efterligne; m. person-
obi.: om (pariserne) hittede paa at gaa
uden Buxer paa Gaden, efterfuldte og
alle andre Folk dem derudi. Holb. Jean.
IV.4. man kand sige, at (Moliere) ikke
alleene . . haver efterfult, men end ogsaa
overgaaet de gamle derudi (o: i komedie-

30 digtning). sa.MTkr.18. De Fornemmeste i

et Land blive altid efterfulgte af de andre.
JSneed.VIII.241. den som har efterfulgt

Gud, har noksom dyrket ham. Tullin III.
147.

II
m. tings-obj. efterfølg ikke det

Onde, men det Gode. 3Joh.ll. *Den Skik,
vi hos de Store seer,

|
Vi Smaa vil efter-

følge. jBem&.I.^58. Poeter maa stræbe efter

at efterfølge Homeri Stiil.Holb.HhJ.326.
Endskiønt vi skal efterfølge Helgenes Troe

40 og Gudelighed, er dog ey enhver Helgens-
Gierning eitertølgehg. Buge.FT.109. VSO.
ofte i forb. efterfølge ens eksempel
olgn.: Holb.Paars.329. sa.Hex.V.2. Vi ville

efterfølge ærlige Høfdingers Exempel, og
slaaes med vor Fiende ved lys Dag. MaU.
SgH.65.

4) t stræbe ell. tragte efter; søge at
opnaa ell. vinde, hånd søge fred, og ef-

terfølge (1819: hige efterJ den.lPet.3.11

50 (Chr.VI).
efter-felgelig, adj. ['æfdariføl'qali,

æfdar'føl'qali] {ænyd. d. s.; nu næppe br.}

til II. efterfølge 3.2: som kan ell. bør efter-

følges; efterlignelsesværdig. Ruge.FT.109 (se

u. II. efterfølge 3.2^. (digterne) forestille

os, ikke efterfølgelige dyder, men vid-
under. i2of/ie.Z^F.i85. VSO. -følgeise, en.

[-iføl'qalsQ] (glda. d. s.; vbs. til II. efterfølge)

1) til II. efterfølge 1. U\) til II. efterfølge

60 1.1 ; nu kun (relig.) m. overgang til bet. 3:

Ja, hvo har tvivlet? Mon Nogen af dem,
hvis Liv bar „Efterfølgelsens" Mærker?
Mon Nogen af dem, der forlode alle Ting
for at følge Christum efter? Kierk.XII.351.

(jf.Matth.16.24). Kristi efterfølgelse:
al.X.1066. jf. (Om) Kristi EfterfølgelseSa
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(bogtitel 1599, 1914 og oftere), som overs, af
Thomas a Kempis' opbyggelsesskrift De imi-

tatione Christi. 1^) (sj.) til II. efterfølge

1.2. erkebispen . . har fattet sin beslutning

med hensyn til sin efterfølgelse (o: paa
ærkebispesædet). ABJørgJ.ol. 2) CP til U.
efterfølge 3, især 3.2. en egenlig Efter-

ligning og Efterfølgelse af det i streng

Forstand kristelige Ideal. Brandes.XII.178.

oftest i udtr. et eksempel (olgn.) til efter-
følgelse: (Jesus) gav os ved sit hellige

Levnet et fuldkomment Mønster til Efter-

følgelse. Katek.§73. I Aarhundreder havde
Forfatterne paraderet med en Helt . . et

Eksempel til EiteTiø\ge\se.Brandes.VIL89.
JPJacJ.252. -følger, en. [-,føl'aar] 1)

(sj.) til II. efterfølge l.i: Arete (varede)

sine Efterfølgere . . for Affectemes Sel-

skab. Æic.FI. 7. sm8t.ll. 2) til II. efterfølge

1.2: I, Brødre, ere blevne Efterfølgere af

de Guds Menigheder, som ere i Judæa.
iThesJSJd. *Borgen først

|
Var bygget af

min Fader, Konning Frederik;
|

. . jeg,

hans Efterfølger,
|
Den havde bygget om

paany.Eeib.Poet.III.97. Mægtig i Krig
var Josva . . og Mose' Efterfølger (Chr.

VI: efterkommer^ i FTOuhetier. Sir.46.1.

den gamle præsts efterfølger i embedet
var en ganske ung Mand •

|| især T om
den, der fortsætter en andens forretning.

Schand.AE.130. jf.: Niels Gade (er) — for

at bruge en Kræmmerlignelse — „Men-
delssohn-Bartholdys Efterfølger", hvilket
man tydeUg nok kan høre, uagtet hans
Varer ere af en ringere QvaUtet. BudBay.
EP.III.lo9. i firmanavne alm. skrevet lEiti.,

se Krak.l921.ll.260.6o3 ofl. 3) O til II.

efterfølge 3, især 3.2. Værer derfor Guds
Efterfølgere (1907: Efterlignere^, som el-

skelige Børn, og omgaaes i Kierlighed.
Ephes.o.l. Gid andre kun vilde følge mit
Exempel! men jeg troer ikke, at jeg vil

have mange Efterfølgere. .Ho^fe. P/uf. IJ. 8.

min store Lærer, hvis Efterfølger jeg
neppe er værdig at wære. HaiichJII.256.
Som da Forbilledet var, saa bør og Efter-
følgeren være. Kierk.VIII.326. Brandes.
VI.209. -felger-inde , en. (nu næppe
br.) d. s. s. -følgerske. Rahb.E.1.363. (fol-
ket) sørgede over Dronning Dagmar og
betragtede hendes stolte glimrende Efter-
følgerinde med . . fordomsfulde ØLne. Tng.
VSJI.206. Gylb.EA.lo4. O -følgerske,
en. kvindelig efterfølger (2) (jf. -følgerinde^.
vAph.(1764). denne hans Broders kjæreste
DiscipeHnde og Efterfølgerske i Lærer-
embedet. Ing.EFJV.61. Ploug.(DaFolkekal.
1841.110). Schand.O.IlJ203. -gaa, i'. (glda.
d. s.; bet. 2 og 3 ikke før 19. aarh.; jf. -gang)
I) (sj.) efterfølge. 1.1) [12] d. s. s. II. efter-
følge 1.1. *Hiin tabte Siel du eftergaaer . .

|

Og mild tilbageleeder. CFrim.SE.62. 1.2)

[15] d. s. s. II. efterfølge 2.i. Landets Adel
(lod) verdslig Fæstning . . eftergaa af kir-
kelig Handling, verdsligt Bryllup af Kir-
kens Velsignelse. TroekX.JXiSO. smst.X.

64. 1.3) f rette sig efter; overholde; iagttage;

efterfølge (3). *Det quantum Moses skrev
(o: 70 aar, jf. Ps.90J0) hun artig eftergik

|

Og hart ad . . de fire Sneese fik. Schan~
drupJl ". 2) [13] O gennemgaa m. opmærk-
somhed eU. omhu for at undersøge noget;
efterse i (alle) enkeltheder; undersøge (i tale-

spr. alm. gaa. efterø. Jeg har eitergaaet
^e de Bøger, hvori noget kunde være

10 at finde herom. MO. Om der skulde fin-

des noget om det i de tyske „praktiske
Anvisninger" (for) Billedhuggere, har jeg
sandt at sige ikke eftergaaet. JLange.II.13.
Det forekom mig mærkeligt at eftergaa
(o: efterspore), hvorledes et mangeartet
Arbejde var samlet i Gaardmandens og
hans Hustrus Hænder, de maatte jo noget
nær skaffe alt tU \e\e.FeilbJBL.ir. Han
. . havde forsøgt at eftergaa de Kilder,

20 af hvilke denne Aand havde øst sit Inå-
hold. PEBenzon.H.258. Sensationsstof . .

holdes op til Beskuelse baade paa Ret-
og Vrangsiden, eftergaas i alle Folder.
Tilsk.l907Jl. 3) [19] (tsær ell. O; i ta-

kspr. alm. gaa efterø underkaste en afslut-

tende, fuldstcendiggørende behandling; gen-
nemgaa (et arbejde) for at forbedre det og
rette fejlene (jf. -bedreø, disse Billeder .

.

kunde have trængt til hist og her at ef-

30 tergaaes med Pense\en.Winth.ND.*Fort.
Høyen.Thorv.ll. en Eftergaaen eller Efter-
glatten af Overfladen (paa marmorarbej-
der). JLangeJII.72. Mit Klaver har vun-
det meget ved at eftergaaes af Fabri-
kanten. PnYzJiir^.fJV.Bø^Ti.PJ.^oj. (de to for-

fattere maa) have eftergaaet Arbejdet og
. . udslettet Sporene af deres ret forskel-

ligartede ?)\^. BrandesJK.lo2. Wagn.Tekn.
174. jf. bet. 2: religiøs Tolerance . . var

40 ogsaa det Punkt, hvor Datidens Begreb
om Menneskepligt trængte stærkest til at

eftergaas (o: „renderes"). TroelsL.XlII.122.
-gang, en. 1) [15; 18] {jf. -ganger samt
oldn. aptrganga, aptrgangr; s/.) det at gaa
igen (efter døden, som genganger). *Kæm-
pers Eftergang. GrundtvJ*S.V.o3. 2) O som
vbs. til -gaa 2 ell. 3. Ved nøjere Eftergang
viste disse (manerer) sig at stamme fra

Figaro og lignende Forlystelsesanstalter.

50 OMads.NovelUr.(1887).132. f -ganger, en.

(no. attergangar; afl. af -gang 1; jf. -gæn-
ger) genfærd; genganger. Moth. Go7. S
-gemme, v. [12.i] holde (noget) tilbage

eU. bevare det ved at skjule det. (kun iperf.
part. brugt som adj.). 'Hvad du har hid-
ført, skjult laa eftergemt

|
i det, som i

din skumle Sjæl du véd,
i
at jeg har vir-

ket! RSchmidt.FK.72. Dygtigheden i at

bruge den venstre Haand var mærk-
60 værdig tiltaget ; maaske det var en efter-

gjemt Familie -Færdighed: hans Fader
havde været 'keithaanået. sa.(NærogFjem.
^/8l880.8.sp.2). -gilde, et. (sj.) gilde (fest-

lig sammenkomst), som fortsættes, efter at

det egentlige gilde er forbi, vi endte (efter

en middag) i Tivoli . • jeg (ved) ikke rig-
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tigt, om jeg kan lide den Tone, der her-

skede ved dette Eftergilde. Nans.FB.46.
\\

spec. (foræld.) d. s. s. Andendagsgilde. *trøst

(Hg . .
I
Du skal til Eftergilde i Morgen

blandt pyntede Skare. Biber.II.178. -give,
V. [14] [-igi'va ; dagl. (i bet. 2) -|gi-'] vbs. -else

(s. d.). {ænyd. d. s.; jf. ty. nachgeben samt
give efter) 1) tU (nu kun som vbs.) lade

sig bevæge fra en tidligere stilling; give
efter (jf. -givelig 1, -given i); især overf:
vise sig føjelig. *Har du besluttet, ei at

eftergive |
For lHogen? Oehl.S.152. ogsaa

den betimelige Eftergiven for Omstændig-
hederne har sin Fortieneste. Madv.E.310.
2) opgive ell. afstaa fra (et krav, en ret-

tighed olgn.) ; især: ikke forlange en gæld
betalt ell. en straf udstaaet; give (en) lov
til at slippe for (straf, betaling af gæld).

Iligemaade løses en Obligation ved det,

at Creditoren eftergiver Gielden. Holb.NF.
1.224. Marcus Aurelius . . eftergav aldrig

Straf, naar Republiqvens Velfærd det ud-
fodrede. sc.iTerodJ^S. Mynst.Betr.1.107. den
øvrige Gjæld skulde blive betalt lidt efter

lidt . . og deraf skulde desuden en Tredie-
deel eitergives.Haucli.YI.296. Valgret tU
Folkethinget har enhver uberygtet Mand
. . medmindre han . . har nydt Under-
støttelse af Fattigvæsenet, som ikke er
enten eftergiven eller tilbagebetalt. Grundt.

(1849). §35. vi have betroet dem Penge
og iKorn; lader os dog eftergive denne
Gjæld (Chr.VI: efterlade dette paalegj!
Neh.5.10.

II
(1. br.) i anden anv. Et Men-

neske . . kan eftergive af (nu : opgive ell.

renoncere paaj sin Ret og forlade en
Uret. Basth.AaT. 62. Endelig besluttede
kong Kristian III da at eftergive den for-

dring, som var stillet i forliget af 1546.

ADJørg.III.244. Derfor eftergiver jeg dig
dit Tilsagn . . som jeg . . ophæver hvad
du har tilsagt rmg.VortHj.ll.45.

||
(sj.)

uden ohj. (samtlige) Betiente (skal) søge
at opdage enhver Overtrædelse ai Told-
og Consumtionsanordningerne, og ikke
paa egen Haand eftergive i de Straffe,

som for saadanne Overtrædelser ere he-
stemte. Forordn.^Iil797.§82. I menneske-
lige Forhold er det den Mægtiges Magt,
der fordrer Noget af Dig, hans Kjerlig-
hed, der eitergiver.Kierk.X.133. 3) (nu
næppe br.) skænke tilgivelse for (en begaaet

fen, synd olgn.); tilgive. *er det ret?
|
At

eftergive Feyl, at lade Vrede falde ? Holb.
MpS.267. Han eftergav alleene Brøder
mod hans egen Ferson. sa.Herod.l25. *At
eftergive Synd staaer ei i Naadens Magt.
Ew.IlI.138. At eftergive . . Een hans For-
seelse. MO. 4) t erkende (rigtigheden af
noget); indrømme. *Hvo der haver havt
i Live

I

Kundskab til vor Døde Ven,
|

Maa os dette eftergive,
|
At Hun savnes

her igien. J^Fnis.Si. 5) (nu næppe br.)

staa tilbage for en i dygtighed, anseelse

olgn.; være (en) underlegen; overtræf-
fes af. (især i nægtende sætn.). *Jeg til-

staar, saasom hånd er lærd, kand regne,
skrive,

|
At hånd ey har behov sin Præst

at eftergive. Holb.Paars.39. *Han dræbte
tolvte deel af Øens Folck, ja meer

|
Med

Piller hver et Aar. En Doctor ingen-
lunde

I

Han deri eftergav. smsi.9i. *de
Danske og har Hierne,

|
Som ey de Tyd-

ske stort i noget eitergrr.FrHorn.PM.88.
*du eftergiver ingen

|
I Rang, Forstand,

10 og Vid. Bagges.I.91. -givelig, adj. ['æf-

(iarigi'voli, æfdar'gi'vsli] t) (især fagl.) til

-give 1: som let giver efter (for tryk olgn.);

bøjelig; elastisk (jf. -given 1). (livmoderen)
er bleven blødere og mere eftergivelig.

Kaarsb.Kv.46. Sal.VIII.990. Korsettet . .

bliver snart slapt og eftergiveligt. Sund-
hedstid.1917.241. 2) f til -give (2 ell.) 3:

som kan tilgives; tilgivelig, en eftergi-

velig Forseelse. FSO. MO. -givelse, en.

2» flt. (sj.) -r. t) (sj.) til -give 1; d. s. s. -gi-

venhed. Strenghed mod sig selv, og
den skaansomste Eftergivelse mod andre.
Kampm.(Bahb.LB.II.37). (Karl X Gustav)
havde taget Alt med i sin Beregning . .

Landets underkuede Forfatning, en opløst
Hær . . og Rigsraadets redebonne Efter-
givelse. jE«ar.i)F.i8. 2) (m ell. emb.) som
vbs. til -give 2. Alle Domme, som lyde
paa Penge-Bøder, skal exeqveres uden

30 nogen Aftingntng eller Eftergivelse. Fo7--

ordn.^/i2l743.§7. (jeg) bønfaldt ikke om
Straffens Eftergivelse, men blot om en
Formildelse deri. Bagges.NK.256. Efter-
givelse (o : opgivelse) af noget af den sou-
veraLue Magt. PVJac.Breve.143. 5Mos.l5.1
(Lindberg). Lassen.AO.693. SaUVL740.

\\

(sj.) mere konkr.: saa stadfæster jeg dig
nu alle de Eftergivelser (Chr.VI: iriheåer),

som Kongerne . . have tilstaaet dig. IMakk.
40 15.5. 3) (nu næppe br.) til -give 3: til-

givelse, for den Synd giver jeg os Alle
den hellige Kirkes Eftergivelse og Ab-
solution iorud. Ing.VSJ.176. -glcven, adj.

[-igi'v(a)n] {egi. perf. part. til -give) \) (sj.)

d. s. s. -givelig 1. *hun har tabt sin Hand-
ske.

I

. . Hvor nydeligt man seer de skiønne
Former

1
1 eftergivne Skind! Den har mod-

taget
I

Hvert yndigt Indtryk af den lille

Haand. OeR 71. ii^. 2) {nu 1. br.) d. s. s.

50 -givende 1. *Hun smigrede sig ind
|
Hos

Rude, hos Signe med eftergivne Sind.
Oehl.HK.135. jf. 159. I den fromme salig

Dagmars Tid var jeg (o: Valdemar Sejr)

for eftergiven; derfor skriger man nu paa,
jeg er streng. Ing. VS.IIL33. *du bør dig
føie som en god

|
Og eftergiven Datter.

Hrz.1.28. jeg vinder (kvindernes) ømme
Fortrolighed, fordi jeg altid er diskret og
altid eitergiven.SvLa.KN.8. -givende,

(a part. adj. ['æfdarigiVona, 1. br. æfcZarigi'vQ-

nø] (egl. præs. part. til -give) 1) 03 til

-give 1: som let (gerne) giver efter for ell.

retter sig efter andre; føjelig; medgørlig.

Han er meget eftergivende i Omgang
med alle.FSO. I aUe andre Henseender var
hun meget blød og eftergivende, fi"«wc/t.
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MfB.24. Julie er from som en Due, og
saa eftergivende som man kan forlange

det af et Fruentimmer. HrzJII.lOO. Gold-

schm.III.90. den fede Jord . . danner sine

Dyrkere i sit eget Billede: velnærede,
godmodige, gavmilde og eftergivende.
AtidXx.M.5. 2) tfi7-give3: som gerne til-

giver (forseelser olgn.). Han har et efter-

givende Gemyt endog imod hans største

Fiender.FSO. G) -given-hed, en. ['æf-

<iarigi'v(8)n|he'3, æf(i8r'gi'v(8)n|he'3] det at

være eftergiven(de) (1); føjelighed; medgør-
lighed. (især nedsæt, om (udslag af) karak-
tersvaghed). 'Tre Aar sad Hiartvar inde
med Skatten i Fred;

|
Derfor han kunde

takke Hrolfs Eitersivenhed. OehlHK.lo9.
(Harald Heins) Mildhed gik over til en
svag Eftergivenhed, der ikke tilbørligt

stTMfede Usæder og Uordener. 3/oH>.£>H.

11.76. Heib.Pros.IV.371. Hold stærk Vagt
over en stivsindet Datter, at hun ikke,

naar hun finder Eftergivenhed (Chr.VI:
efterladelse^, skal bruge den sig til Skade.
Sir.26.11. hans Ilterhed (blev) i Hjemmet
holdt i Skak af hans Godmodighed, og
særlig af hans Eftergivenhed (o: svaghed)
overfor Datteren. i)rac/iw.PF. 36. .;/.; da
det er andraget for Stiftamtmanden, og
. . Vedkommende og, ifald der ikke skeede
noget, vilde ansee det for en Eftergiven-
hed (a: indrømmelse) og stiltiende Bifald.

StampeJ.308. -glans, en. [15.i; jf. 12.i]

(iscBT poet.) svagere glans, som bliver tiiba^e,

efter at et stærkere lysskær har tabt sig;

(svagere) genskin ; afglans. *nu er det Mørk-
ning,

I
Den skjonne Time, da man sidder

stille . . og betragter
|
En Efterglands af

Dagens svundne Pragt. Recke.BB. 28. et

sv^t rødligt Genskær af den forsvundne
Sols Efterglans. AndNx.M.19o. jf.: *I Li-
vets Aftenrøde,

|
Af Sommersolens Efter-

flans I
Skal deres Kinder gløde. Grundtv.

'S.VI.372.
II (overf.) »Sletter ud . . |

Ef-
terglandsen af (o: mindet om) hvert saligt

Glimt! Bagges.DanfII.361. Grundtv.PS.
VII.249. Faderen (o : en jøde), hvem Alle
ærede . . og over hvem en Efterglands
endnu syntes at være udbredt af de store
Lys, som i . . Profeternes Tider havde gjen-
nemstraalet dette forunderlige Folk. Ih^.
EF.II.207. Heib.Poet.IV.182. QP -glatte,
v. [19] Amberg. JLange.III.72 (se u. -gaa B).

'glemme, v. [12.i] [-iglæm'a] (sj.) efter-
lade ved glemsomhed. RSchmidt. (IdeVirkl.
1870.1.585). D&H. GJ -granske, v. [13]
[-,gran ' sga] (1. br.) d. s. s. -forske. Holb.
Paars.153. Kongen (blev ved) at efter-
grandske det omtvistede Document. Al-
ting blev nøie overseet og sammenlignet.
Mall.SgH.414. Basth.Tale.(1782).21. vise
Mænd, som hele deres Levetid havde ef-

tergrandsket Na.tvLren.Winth.Krum.22. Hø-
rup.III.146.

II
som vbs. at holde sig fra

de Tings Eftergrandskning, som ved men-
neskelig indskrænked Fornuft ikke kand
Xidnnåes.Holb.Ep.IV.76. (han) bad inderlig

til Gud . . at han vilde lede ham til Sand-
heds saliggiørende Kundskab . . Derefter
fortsatte han sine Eftergrandskninger med
meere Sinds Eoelighed. Mall.SgH.16. Birch.
11.203. MO. NCRom.Læsebog.III.(1887).
123. -grave, v. [13] [-igra'va] (nu sj.)

søge at finde ved gravning. vAph.(1764). Han
lod eftergrave i Høien men fandt intet.

Olufs/MO.).
II

iscer som vbs.: udgravning.
10 Eftergravningeme i Herkulanum og Pom-

peji. Mahb.E.IV.129. ved Eftergravning

Eaa det . . betegnede Sted, fandt (man)
evningerne af et Lig. HrtMcA.IF.556. Da

FolkekalJ.843J.65. -gro, v. [181 vbs. -ning
(s. d.). {ænyd. d. s.; nu hm dial., jf. Levin
samt attergro. Feilb.I.35.IV.18) lukke sig

eU. skjules p.gr. af plantevækst olgn.; tilgro.

Hans Fodspor (er) saa kiendelige, at de
ikke kunne eftergroe. Langebek.VT.74. MO.

20 de eftergroede Veigrøfter. Bregend.PG.l.
-groning, en. egl. vbs. til -gro H [15] t
konkr., d. s. s. -vækst 2. Olufs.(MO.). CP

-grunde, v. [13] [-igron'a] (sj.) grunde nøje
over: eftetiænke; overveje. Moth.G280. Den
Sag maa nøie eftergrundes. 3fO. -græs,
et. (dial.) eftergrøde paa eng og græsmark

(jf. -græsning). Moih.G244. VSO. MO. Jf.
Feilb. -græsning, en. (Inndbr.) græsning
ell. græsvækst paa en afhøstet mark (ager)

30 eU. paa en eng efter høhøst. Ævret og Ef-
tergræsningen paa Engen (regnes) for slet

intet. Olufs^NyOecJ.51. LandbO.1.652. Feilb.

-grøde 9 en. (landbr. ell. dial.) det efter

den første høst paafølgende høstudbytte (af
ager ell. eng); isoer om den anden afgrøde

(jf. -græs, -slæt;. Moth.G293. VSO. Denne
Éng Kan endnu give en god Eftergrøde.
MO. FlensbA.''N^1893.3.sp.2. Eftergrøde . .

kan (først) tages i . . August eller endog
40 i September. SaZ.F.78i. Feilb. -gydning,

en. [15; 19] [-igy- ' Qneix] (bryg.) vand, som
man (ved ølbrygning) gyder over mæskningen,
naar urten er siet fra, for at udvaske den urt,

som bliver tilbage i masken. OrdbS. -gæn-
ger, en. [-igæri'ar] (sj.J til -gaa 1.2 (jf. gan-
ger); d. s. s. -følger 2. ^yerupRahb.Il.r. Li-
v€tsLygtemænd/1902).30. denne Valgkamp
vil blive etForbillede for sine Eftergængere,
som den var en tro Afspejling af de nær-

50 meste Forgængere. Pol.'^/il920.7.sp.l.-gsR-

ring, en. [15; 19] [-igæ* ' rei]J (især bryg.)

den langsomme og svage gæring (i vin- og
ølfabrikationen), som finder sted undet' lag-

ringen (og som fuldstændiggør den stærkere

hovedgæring). Olufs.NyOec.I.163. OpfB.-
111.325. Sal.V.779. -gere, v. [16] [-igo-'ra]

vbs. -else (s. d.), (sj.) -ing (HjælpeO. Feilb.).

1) (søge at) udføre noget paa samme maade
som en anden; efterligne (2). l.l) (nu sj.)

60 i alm.: *jeg med saadan Ziirlighed
|
„Ma-

dame!" skal fremføre,
|
At ingen Mand i

Herredet miff skal det eftergiøre. Reenb.I.

56. JSneed.in.207. Grundtv.SS.1.431. (han)
vendte Hovedet fra den Ene . . til den
Anden, en Bevægelse, som hans Kone
instinktmæssig eftergjorde (o : gentog). Tops.

IV. Rentrykt M/, 1921 10
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11.79. (han) lærte . . at eftergøre enhver
gymnastisk Øvelse. JVJens. ]\^H. 194. 1.2)

CP d. s. s. -abe. vore svenske Naboer, der
eftergør saa meget Tysk. Brandes.XII.113.
med oppustede Kinder søger (han) at ef-

tergøre snart Løvernes Brummen, snart
Sjakalernes Hyl. Pont i^.JJ. 588. Man be-
gynder parodisk og dramatisk at efter-

føre hverandre. Paa Torvedagen staar

ongløren . . og underholder Folk med at lo

spille Bonde . . eller eftergør . . Charla-
tanen, der udraaber Siropper og Urter.
Wed.BB.245. 2) (søge at) frembringe ell.

fremstille (noget) i lighed m. noget andet;
efterdanne. 2.1) tp i alm. de vidste at giøre
forskiæl paa Indiansk tøy, og det som
eftergiøres i Europa. IIolh.DNB.570. Dette
Mønster er saa indviklet, at det ikke kan
eftergiøres. FSO. *Vers, som man ei saa
let skal eftergiøre mig (dagl.: gøre mig 20

efter j. BaggesJI.107. Forfatteren har . . ef-

tergjort det gamle Testamentes Fortæller-
stil. jBran(Zes.JI.305. m. overgang til bet. 2.2:

*Hvad man nu dog eftergjør
|
I al Ver-

dens Lande!
|
Engelsk Sennep, Foraars-

smør,
I

Mineralske Vandel Heib.Poet.V.337.
2.2) efterligne i bedragerisk øjemed; imitere.

VSO. Skulde nogen understaae sig at ef-

tergiøre eller forfalske Nationalbankens
Sedler, da skal han straffes som for falsk io

Myntning. Forordn.'^hl819.§3. at berige sig
ved at eftergjøre Toldvæsenets Stempler.
Kierk.XIV.177. 2.3) part. eftergjort som
adj. : som er dannet i lighed med (noget an-
det); især: uægte; falsk; imiteret. Moth.G363.
jeg vU . . heller have virkelig Hornfisk, end
eftergiort (0: forloren) Skildpadde. Éahb.
ProsF.IV.143. Molb.F.320. (en) Klippehule,
sammensat af virkelige eller eftergiorte
Drypsteen. Thiele.Breve.16. *en nymodens ^
eftergjort Asathor,

|
der fisker paa Skrømt

efter Midgaardsormen. Kaalund.356. det
blegrøde Halsbaand af eftergjorte Koral-
lev. Schand.F.379. -gorelse, en, vbs. til

-gøre. YSO. || især ( tfl ell. jur.) til -gøre
2.2 (og 2.1^. et originalt Photographi efter
Naturen . . til hvis Eftergjøreise Ingen
har Eneret. Lov^^/b1865.§1. Pengenes „Ef-
tergjørelse" . . modsættes „Forfalskning".
Goos.II.183.

[I
konkr. : Vand, der farves, er 50

ikke Forfalskning af Vand, men Efter-
gjørelse af Vin. smst.206. om kunstvær-
ker olgn.: Med Undtagelse af enkeltvis
forekommende Kopier, udførte af frem-
ragende Kunstnere . . er der ingen andre
Eftergørelser, som fortjene nøjere Op-
mærksomhed, end de egentlige og simple
Fotografier. JLange.MF.99. JLange.II.141.
-gerer, en. (1. br.) til -gøre (2): Det som
det egentlig kommer an paa (ved kopie- 60

ring af statuer) er saa grumme let udsat
for Vaade under en Eftergørers Hænder.
JLange.BM.II.56. EMøller.Forudsætninger.

(1894).243. O -gørlig, adj. (sj.)som kan
eftergøres, (let) lader sig eftergøre. VSO. MO.
-tiaanden, adv.' [æfd9rihOTn'(a)n] JSøysg.

AG.6. (nu kun dial. -haand. Tychon.AB.c4^^
jf.Feilb.). {ænyd. efterha(a)nden, efterhaan-
a(e), jf. SV. efter hånd; efter mnt. na der
hånd, herefter, senere (hen), siden, jf. ty.-

nach der hånd (mods. vor der hånd, fore-
løbig, for øjeblikket); jf. -haands) om begi-

venheder olgn., der ikke finder sted i uafbrudt
rækkefølge, men med visse (især : meget ringey
mellemrum; gradvis; lidt efter lidt; successivt.

5M0S.7.22. Dronning Elisabeth . . lod be-
skikke Protestanske Biskoper, dog ikke
paa eengang, men efter liaanåen.Holb.Anh.
108. Robinson.1.61. De meddele mig efter
Haanden alle de vigtige Tildragelser, som
de erfare. JSneed.II.302. (stavemaaden bør
ændres) ikke i alle ord paa én gang, men
saa jaévnt éfterhaanden. IIøysg.AG.6. hvor
Mythen og Sagnet éfterhaanden og grad-
viis gaae over til Fortælling . . der finde
vi os strax i en bekiendt Yerden.Molb.F.
20. "Ei langsomt, éfterhaanden, men paa
eengang

|
Skal denne skrækkelige Sand-

hed gribe
|
Den armes Siæll Hrz.IX.291^

Maaske éfterhaanden, maaske pludselig —
det husker jeg ikke — paakom den Tanke
mig, at der stod et jordisk Ideal for ham.
Goldschm.VII.200. SvLa.FruG.5. \\ i udtr,

éfterhaanden som brugt som konj. (jf.
u. -haandsj: ThBartholin.SygdommesOver-
plantning.(overs.l794).16. almenbegreber
hos et mie barn . . uddannes langsomt . ..

éfterhaanden som sprogets vidundere går
op for den lille hjerne. Jesp.Nut.54. ORode.
KV. 92. -haanais, adv. [æfrfar'hmn's] (nu
især vulg. („Talespr." Levin.) ell. dial. (jf,
Feilb.)) d. s. s. -haanden. *Daner tog vort Sølv
og Guld,

I

Efterhaands det Helel Grundtv.
Krøn.60. Den Anden, med hvem jeg ef-

terhaands gjorde nærmere Bekjendtskab.
Blich.IV.538. Ploug.II.265. Bøgh.7Forelæs-
ninger.(1857).46. FrNiels.R.I.340. Drachm.
DJ.I.61. Rørd.GK.90. Blaum.Sk.51. efter
en halv Snes Aars Forløb var Gælden be-
talt, og Anders fik Mon til at købe Faar
og Ko efterhaands. JVJens.HF.19.\\*efter-
haands, som Vinen randt,

|
Hver Smerte

. . svandt. Rahb.PoetF.1.132. min Forstemt-
hed tog uvilkaarlig til, efterhaands som
jeg saae Pram tabe sit Humør. ARosenkildc
MeUemSaisonerne.I.(1872).586. Han blev
aarvaagen, efterhaands som Mørket tiltog.

JVJens.FI).53. -haands-mæssig-hea,^
en. (sj.). Et Navneord i Forbindelse med
et Forholdsordsled , der indeholder det
samme Navneord, bruges til at betegne
. . Efterhaandsmæssighed, f. Eks. De gik
tilbage Fod for Fod. Mikkels.SproglS.88,

-bente, v. [15; 19] [-ihæn'da] (jf. ty. nach-
holen; sj.) senere indhente (hvad der mang-
ler i ens viden om noget); supplere (en

mangelfuld oplysning olgn.). de give os der-
for Leilighed til at efterhente, hvad der
er at sige om disse siden Reformations-
tiden. CTEngelst.OdenseBye.(1862).203. -hi-
ge, V. [13.i] [-|hi'qa] (især poet. ell. i højere

stil; nu sj.) eftertragte m. iver ell. begærlig-
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Jied; attraa (stærkt). Mennesket forledes

til at efterhige falsk Ære. Birckner.I.168.

*hvad Daarer efterhige:
|
Bjærgets Guld

og Støvets Glans. GrundtvJ'S.1.411. *Hvad
Hans Hjerte efterhiger,

|
Hvad Hans Tanke

dvæler ved.saSSJ.210. Svend Tveskiæg
havde naaet sit i mange Aar efterhigede
Maal. Molb.DH.1. 385. Ing. ESE. VII.269.
*(}iun kan ej) efterhige | At tage Deel i

Stats - Intriger, uden
|
At lide Brøst paa lo

Sjælens Harmonie. Br2:,ZJJJ4. -l^aelp,
en. [15; 19] {1. br.; jf. -hjælpe og ty. naeh-

'thilfe) der bliver . . Leilighed til rettende,

bødende, udfyldende Efterhjælp. HNClaus.
React.2. *Den haarde Føde, du har nydt,
forlanger

|
en Efterhjælp endnu, skal den

dig mætte.
|
Luk Sindet op, og fæst det

Ord, du fanger,
|
dybt i din Siael. CKMolb.

DanteJII.39. -hjælpe, v. [15; 19] [-ijæl'fca]

(jf. -hjælp og ty. nachheLfen) (senere) af- 20

hjælpe, rette manglerne ved noget. vÅph.
(1764). den guddommelige Fornuftregie-
ring er saa fuldkommen, at den uden no-

fen Efterhjelpning indordner de Begiven-
eder, som Menneskenes Ufornuft frem-

bringer, i det Heles Fornuftplan.Ørs/.J7..39.

den dramatiske Kunst er SelvfremstUlel-
sens og (kan) ikke som Novellen . . efter-

hjælpes ved Indledninger og tilføiede Op-
lysninger. Hrz. (Eyrre.HH. TiU.28). (han) »
betegner Forfatteren som en . . forenende,
efterhjælpende, fuldstændiggørende Natur.
Brandes.VI.580.

JH
nu især om den af-

sltitiende behandling af et arbejde. Er Li-
sten tagen ud af Støvlen, bliver denne
endnu indvendig efterhjulpen med en Ful,
for at fjerne de muligen fremragende Plø-
cker. Skomageren.(1832).69. Reparationer,
saasom Udlapning og Efterhjælpning. J^r-

bejdsløn.72. eiterhjælpe en dør (o : reparere 40

en dør, naar den binder olgn.)
\ f -hold,

et. [12] {efter ty. nachhalt) (en hærs) tros

(jf. Baghold 1). Kostbare Klenodier og
u-nyttig Efterhold er ickun hinder i Kri-
gen. Wing.Curi.419. -hong^, en. (overs, af
Afterhoug; no., sj.) høj af affaidsgrus ved
et bjergværk. Holb.DHJl.689. -hn^:, et.

spec. (fægt.): Et Efterhug kaldes et Hug,
som udføres umiddelbart efter en Parade.
Gymn.II.166. jfJfO. -hæng, et. 1) (dial.) 50
som vbs. til -hænge I.1; overhæng; trygleri.

MDL. Feilb. 2) (gram., sj.) til -hænge 2:

suffiks. FDyrlund.(Dania.XJ26). -hæn-
ge, V. [-[hæii'a] (ænyd. d. s. i bet.: hænge
eU. holde fast ved) 1) (efter ty. nachhången,
forfølge, egl.: lade hestens tøjle ell. hundens
snor hænge løs, slippe den) forfølge. I.1) (nu
kun i part. -hængen(de) (s. d.), jf. -hæng
1^ forfølge ell. plage m. bønner olgn.; over-
hænge, jf.: det Farlige i at efterhænge og m
udtale sine selvplagende Forestillinger for
den tause '^atnr. Ing.EF.IIL179. 1^) f
(ivrigt) eftertragte; begære; attraa. Sielen
. . efterhænger Ting, som i sig selv slet
ikke ere den behagelige. BircknerJII.63.
De, som efterhænge sandselige Forlystel-

ser, behøve ideligt Selskab. JohsBoye.(Rahb.
LB.1.440). 1^) t hengive sig tU' (tilfreds-

stillelse af en lyst olgn.); give efter for (en
sorg olgn.). det Sted, hvor saa mange
Skioldunger (havde) efterhængt hemmeSg
Sorrig. Ew.VIII.216. Troer Mennesket,
at han . . kan tilkiøbe sig Frihed at efter-

hænge sit Hiertes Lyster og Begierlig-
heder, saa vil han som oftest slaae tS.

Birckner.Tr.89. 2) [12] føje ell. lægge (noget)
til (noget andet); især (gram.) i perf. part.
brugt som adj.: tilføjet som endelse ell. suf-

fiks (jf. -hæng 2). den efterhængte arti-

kel. VilhThoms.Afh.II.19. Mikkels.SproglS.
45. Hjortø.OS.181. -hængende, part.

adj. (t -hængen). (1. br.) til -hænge 1 : som
stadig „hænger efter" en, følger en, søger ens
selskab (især paa en besværlig, trættende

maade). Ved denne Puddeloptugtelse fik

(han) adskillige Puddeldyder, han blev ly-

dig og hørig, hurtig, troe, og efterhæn-
gen. Kahbj(ForSandhedJ798JI.283). Naar
man kiæler for meget for Børn, blive de
saa efterhængende. VSO. Der er . . den
Skyggeside ved Hypnosen, at Patienten
saa let bliver altfor efterhængende efter

og afhængig af Lægen. Tilsk. 1917. 1.249.
(billedl. :) Bøgens slanke Knopper er endnu
mere frie. Heller ikke Egens smaa stærke
Børn er efterhængende, men Hægens og
Aynbøgensl IBaunkiær.ID.214. (sj.:) Da
Konferencen var vort eneste og sidste

Kort . . vilde mangen en lille Nation fejgt

have klynget sig til Konferencen og ikke
sat sin egen Værdighed overstyr ved alt-

for stor Efterhængenhed. irørMjj.JJ/.

129. t -hore, i-. [13.2] Fugleskrig, Rø-
gens Fart til høyre eller venstre Side
maa nøye betragtes eUer efterbøres, før-

end aUe vigtige Ting foretages. Holb.Hh.
II.2. -høntf en. (ænyd. d.s.) 1) høst (ind-

høstning), som finder sted efter den egentlige

;

ogs. om det herved høstede udbytte; (især

btbl.) i egl. bet.: i din Viingaard skal du
ikke gjøre Efter-Høst af Druerne. 5ilfo».

19.10(Lindberg), (det skal gaa) iblsjidtYol-
kene . . som med Efterhøsten (Chr.VI:
overblevne viin-qviste^, naar Viinhøsten
er endt. Es.24.13. De høste den Ugude-
liges Blandingssæd, og de holde Efter-
høst i hans Viingaard (Chr.VI afvig.). Job.
24.6.

li O overf. *Jeg hører kun til Kun-
stens Efterhøst,

|
maa regnes blandt He-

roers ETpigoneT.Schand.uD.67. (der er)

endnu en efterhøst at gøre i samtidens of-

fenlige axki\ev.ADJørg.III.465. 2) (nu
kun C9 (især poet.) samt dial., jf. Junge.
Thorsen. Feilb ) efteraar, vel især om det

sene efteraar (naar høsten er forbi), om
Efterhøst, naar mørke Nætter exe.DL.4—
3—9. Efterhøst . . kaldes den tredie ar-

sens tid, som tager ved, når sommeren
endes. Moth.E391. Holb.DHJI.469. dend
19de Octobr og altsaa i Effterhøst. Æreboe.
215. paa Landet falder om Foraaret og
Efterhøst nogle VUdgiæs. CitJ736.(JySamL

10*
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4R.IIL250). i Efterhøsten 1771. Ew.(1914).
V.203. Grundtv.PS.VII.21?. *Det var i

Efterhøsten . . |
Vi bandt just Hveden op.

Winth.VI.251. *Forbi er Efterhøsten, Bla-
det falder

i

Til frosne Jord, og øde Lun-
den staaer. PalM.1.3. *ved Gry og Kveld,
i Efterhøst og Yaar. Ploug.1.68. Drachm.
VT.349.

II
i sammenligninger. *Forskiellige

. .
I

Som vissen Efterhøst og saftrig Vaar.
Tode.I.188. en stor, fyldig Kvinde (som
mindede) mig om en Efterhøst, yppig . .

ligesom Sydens Kvinder, naar de befinder
sig i den „indianske Sommer". AndNx.DB.
67.

II overf. *En Efterhøst | Af Verdens
Lyst

I
Er hendes Sommer-Glæde.Brors.S?.

*Ei skal (sønnerne) af (gubbens) Favn ud-
rives . .

I

Ei han i Livets Efterhøst
|
Skal

røves Livets bedste Trøst. Rein.(Rahb.LB.
11.323). Thaar.(Ivers.l785.7o). -indtægt,
en. (emb.) Lov om et Fjerdingaars Efter-
Indtægt for Tjenestemænds efterladte.Lov
Nr.362Vi2l916. Krak.l921.I.131.c. -jage,
V. [2; 13] [-ija'qa] 1) (nu næppe br.) i egl.

bet. : jage (løbe osv.) efter (for at faa fat i

noget); forfølge. *han et Vild-Svin efter-

jog,
I

Som færdig Bue-Skytte. Wadsk.Bru-
dev.II.B4r. *Ret som man seer en Høg
en Due efterjage. NKBred.Metam.360. MO.
jf. : Tilflugtssteder for en efterjaget Skiøn-
hed og Uskyldighed. JSneed.in.266. 2)

(overf., nu 1. br.) ivrigt søge at faa del i ell.

at opnaa noget; efterstræbe ell. eftertragte

(efterhige). de staae mig imod, fordi jeg
efterjager det Gode. Ps.38.21. (de) som
efterjage (1871: jage efterø skalkagtige
anslag. Ps.ll9.150(Chr.YI). *at efterjage
Freden,

|
Med et beængstet Sind at søge

Naadens ¥avn. Brors.321. Lysten (til noget)
viiser sig i Gjerningen ved en Efterjagen.
nøysg.S.149. *dere3 Liv saa blindt er og
saa bange,

|
At nidsk al anden Lod de

efterjage. CKMolb.JDante.L16. smst.III.88.

t -kaiste, V. {ænyd. d. s. (i bet. 1); jf. ka-
ste efter) 1) [18] (m.h.t. grave, brønde olgn.:)

kaste til; fylde (med jord osv.). VSO. jf.
MO. 2) [13] søge efter ved at slaa (kaste)

efter („kaste op") i en bog. VSO. CP -klang,
en. [15, jf. 12.1] flt. (sj.) -e (Sick.H.126). 1)

i egl. bet.: svagere tone (klang), som bliver

tilbage, efter at en lyd er ophørt, og som lidt

efter lidt dør hen; (svagere) genklang; reso-

nans. Moth.K152. Denne Klokke har en
god Efterklang. FSO. AWEauch.(1799).479.
*et gjennemtonet Instrument,

|
Der To-

nens Efterklang bevarer længe. PalM.V.
242. *Lovsangen toner til Madonnas Hæ-
der;

I

Endnu en Efterklang i Kirken run-
ger. B^oM.UÆ 7. 2) billedl. ell. overf. 2.1)

billedl. anv. af bet. 1 : genklang. *Giv Bryl-
lups-Salmen Efterklang

|
Af Paradisets

Englesang. Grundtv.SS.IV.344. smst.9. *Hos
Mennesket . .

|
Gjenlød en Efterklang af

Himlens Tone. Winth.I.31. PalM.IV.4. jf.:
*Af Guds Ord en Efter-Klang

|
AUe Fugle

sjunge. Grundtv.SS.I.132. 2.2) overf.: hvad
der fortsættes som eftervirkning (af ind-

tryk, minder olgn., af visse handlinger ell.

tilstande); mind e( Ise); genspejling, den
nye franske Omvæltning og dens Efter-
klang over saa stor en Deel af Europa.
Ing.EF.VIII.126. Heib.Poet.IV.187. Efter-
klang af Samtalen var der (o: i drømmen).
JPJac.1.114. Hos denne Figur (o : den døde
i „En Sjæl efter Døden") opløses det Stygge
uden mindste ildelydende Efterklang i det

10 Komiske. Brandes.II.165. \\ især om kunst-
neriske (oftest skønlitterære) frembringelser:
(mat) efterligning (af et forbillede); ogs.

(konkr.) om selve værket. *Jeg pløjer med
de gamles Kalv,

|
Dér ligger al min Ære.

|

Mit Kvad er kun en Efterklang
|
Af Fæd-

res Kæmpevise. Gi-undtv.PS.IV.367. PMøll.
11.106. (digtning, som er) mat Efterklang

;

smaa Tilløb uden Vingefang og uden Mod.
Schand.JJM.224. (Staffeldt fik) Efterabere

20 • . hvis Digte kun indeholder Efterklang
af hans. Brandes.1.366. jf. : Navnet Ballade
. . har ligesaa lidt som sin danske Efter-
klang Dansevise vundet almindeligere Ud-
bredelse hos os. CSPet.Litt.I.131.\\ \ om
personer: som (svagt ell. ufuldkomment) min-
der om (en anden); afglans. *(Palnatokes)
Kæmper er en Efterklang af ham. OehhP.
307. tj) -klassisk, adj. hørende til ell.

ejendommelig for et tidsrum, der følger efter

30 en klassisk periode. D&H. -klog, adj. (sj.)

d. s. s. bagklog, var man saa forklog som
efterklog, saa foer ingen ilde. VSO. (jf.
Mau.4820). MO. Saaby.'' heraf: -klog-
skab, en. (sj.) Saaby.'' \ -komling,
en. [-|kcom'len,] {efter ty. nachkommling,
efterkommer, efterfødning ; jf. Afkomling)
efterkommer ell. efterfølger, der staar tilbage

for sine forfædre ell. forgængere; epigon.

Beskyldningerne mod Nutiden som aand-
40 løs . . gentages i visse Kredse, af „poetiske"

Efterkomlinger, der er fornærmet over at

en forbirejsende Verden ikke interesserer
sig for deres aandfulde Varer. JVJens.BK.
130. -komme, v. [-|k(»)m'9] præt. -kom;
part. -kommet (sj. m. svag bøjning (i pass.)

:

saa længe hine . . Artikler ikke vare efter-

kommede. Engelst.Phil.182. (hans) fordring
efterkommedes. LKoch.Fra Grundtvigianis-
mensTid.(1898).28). vbs. CP -else (Moth.K

50 277. Goldschm.Hjl.II.602). {ænyd. d. s., jf.
glda. efterkommende, oldn. eptirkomandi,
efterfølger, efterkommer) 1) CP om steds- og
tidsforhold. 1.1) d.s.s. II. -følge l.i. (kun i

præs. part), de Forreste nedtraadtes, og
bleve selv til Bro for de Efterkommende.
Blich.(1846).IV.60. smst.225. \.2) (nu næppe
br., og næsten kun i præs. part.) d. s. s. II.

-følge 2.1. den efterkommende (1819: føl-

gende) sabbat. ApG.13.44(Chr.VI). den
60 efterkommende (1871 : kommende^ tiid.

Ords.31.25(Chr.VI). ved Ødeleggelse af

de Bøger, hvorudi Religionens Fundamen-
ter have været angrebne, (er) de efter-

kommende Theologi . . bragte til en slags

Skiødesløshed. Holb.Ep.I.260. sa.MTkr.533.
vore TideB» og de efterkommende. Gram.
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Breve.39. den Herlighed, som skal eiter-

komme. Rahb.FortJ.491. Den efterkom-
mende Slægt. VSO. MO. 2) (især (3) d.s.s.

II. -følge 3. 2.1) rette sig efter (visse

regler, hve, forskrifter olgn.); især: adlyde
(en befaling); følge ell. modiage (en op-

fordring, en indbydelse olgn.); opfylde (et

ønske), hånd (skal) saa snart, som Sag-
søgeren hannem Dommen ankynder, efter-

komme Dommen. DLJ.—24—41. De skulle

have . . Indseende med, at Kongens Lov,
Forordninger og Befalninger . . i alle Maa-
der holdis og efterkommis. smst.S—1—2. I

(gør) vel, naar I ikke efterkomme de Breve,
som ere udsendte af Uaman. Sf.tEsth.16.9.

efterkom strax min Befaling. EolbJ'lut.1.6.

JSneed.1.387. (jeg vaagede) ved hendes
Leie, for at paasee den største Nøiagtig-
hed i at efterkomme det Forordnede. ÆTeid.

Poet.X.41. At efterkomme selv blot en
eenfoldig Leveregel, kræver nogen Tid og
¥]iå.Kierk.V.41. TroelsL.XIV.69. Det var
den Døendes sidste Vilje, og den blev
efterkommet i et og alt.AndNx.PEJ.52.
2^) (nu 1. br.) opfylde (hvad man har paa-
taget sig, pligter olgn.); holde (hvad man
har lovet, aftaler osv.). Een hver er pligtig

at efterkomme hvis (o: hvad) hånd med
Mund, Haand og Segl, lovet og indgaaet
haver. DL.5—1—1. Har (han) efterkommet
(o: holdt) sit gode Løfte? Éolb.Philos.V. 7.

Ing.VS.1.34. man bør efterkomme sin Af-
tale. Hei6.Pros.X405. efter at have efter-

kommet andre Forpligtelser havde jeg end-
da en lille Sum tuovers. Goldschm.V1.190.
3) t skaffe sig godtgørelse (erstatning)

for (noget), haver nogen . . handlet med
Skipperen, den maa efterkomme sin Skade
hos bkibet og ikke hos Reederne. Di.4

—

2—5. -kommer, en. (f -kommere. ApG.
24.27(Chr.VI). Leth.(1800).26). [-jkmm'ar]
{glda. d.s.; til -komme I.2) 1) O især i fit,

om individer, som lever i en senere tid (end
den nærværende slægt), t.l) (1. br.) i alm.:
den kommende slægt; efterslægten; efterver-

denen. Jeg overlader . . den øvrige Deel
af den Danske Historie til Efterkommerne
. . efterdi jeg formedelst mine ringe Kræf-
ter ikke kand love noget stort Arbeide
meeT.Holb.DH.ni.cl^. sa.EP.III.3. Mer
er mange . . |

Hvis Dyd . . ej bør af Minde
gaae,

|
Men Efterkommerne til et Exemple

staae. FrRm-næM.34. Høysg.S.342. VSO.
MO. 1 .2) personer, som nedrammer fra (en),

især: i fjernere led; ætling (mods. Forfædre).
Israels Børn (skal) holde Sabbaten hos
deres Efterkommere til en evig Pagt.
2Mos.31.16. smstJ2.14. Hvad skulde vore
Efterkommere tænke om deres berømme-
lige Forfædre. JSrieed.JJ.SoO. Eic.ll.14.
værdige Forfædre bør være opmuntrende
Exempler for Børn ogEfterkommere.3fflZ/.
SgII.Fort.**3'>. en Række af aandelige
Ahner, som Efterkommerne med Stolthed
kan se tilbage paa. JPJac.II.152.

|| (1. br.)

om en enkelt person. Heib.Poet.XI.2o. (Hen-

rik Ibsens „Gengangere'*) fraskrev Menne-
sket i dets Egenskab af Efterkommer et-

hvert Ansvar for dets Handlinger. Bran-
des.XI.251. 2) fnti 1. br.) person, som kom-
mer efter en anden i et embede (en vær-
dighed olan.); efterfølger. Hender det sig,

at Efterkommeren strax efter sin For-
mands (o: præstens) Død træder til den .

.

heele Indkomst. DX.5

—

13—9. (Josva) var
10 mægtig i kriig, og Mose efterkommer

(1871: Efterfølger; i prophetier. Str.46J
(Chr.VI). ApG.24.27( Chr.VI). Jeg fs: Per
degn) har forbedret meget udi Indkom-
sterne . . saa mine Efterkommere ikke
skal bande mig i min Grav. Holb.Er.1.3.

Nørreg.PrivatrJII.235. Efterkommeren i

Embedet (bør) erstatte sin Formand .. Be-
kostningen. Forordn.'"'/il781.S26J2. Kongen
udnævnede selv sin Efterkommer. VSO.

20 Junge. MO. -korn, et. [12.i] (dial.) de
(letteste og daarligste) kerner, som ved „kast-

ningen" afkomet falder nærmest ved avnerne.

Moth.K296. VSO. MDL. FeiW. Kvæmd.
-krav, et. (glda. d. s. (Hubertz.Aktstykker
vedk.AarhusJ.(1845)J0)) 1) (især jur.) krav,

som fremsættes efter det egentlige krav (fx.
paa et resterende beløb olgn.). vAph.(1764).
VSO. MO. (har kreditor) modtaget færre
Penge end der tilkom ham, maa han .

.

30 kunne rejst Efterkrav. Lassen.A0.682. jf.

:

for Eftertidens Øjne er megen Anerken-
delse . . i en Mands egen Tid den daar-
ligste Anbefaling af afie. Man gør uden
videre et Efterkrav gældende. JLangeJ.
101. 2) T opkrævning af et beløb gennem
post- elL jæmbanevæsen olgn. mod aflevering

af en (p<at)forsendelse. I Reglen indkræver
(speditøren) sit Tilgodehavende gennem
^itexkiav.Hage.H77. DSB.Godsregl.U. de

40 bestilte varer bedes sendt mod efterkrav
i

O -kristelig, adj. som tilhører tiden efter

Kristus, der er . . stor Forskjel paa det
forchristelige og det efterchristelige He-
denskab. Mart.Den da. Folkekirkes Forfatn.
(1851).60. D&H. -knld, et. spec. (jæg.)
om kuld af fuglevildt, der er udklækket, efter

at det første kuld (fra samme forplantnings-
periode) er gaaet til grunde. OrdbS. || overf.

Grundtv.PSJV.26. -kultur, en. (landbr.)

50 senere dyrkning (beplantning) afjorden (efter

at den tidligere har været udnyttet). Grøn-
kaal (kan) til Nød . . anvendes som Efter-
kultiiT.LandmB.III.184. -knr, en. [16;

19] (med.) afsluttende kur; efterbehandling

(af en sygdom). Lægen (tilraadede) en
Baderejse . . og derpaa en Efterkur iblandt

Bjærgene. Drachm.FJ.341. Bang.L.116. en
Landkoloni, hvor Sanatoriets Patienter kan
gennemgaa en Efterkur. Hjemmet.1905.434.

60 sp.l.

efterlade, v. læfdaT^la^^^] pi-æt. -lod;

part. -ladt. vbs. -else (s. d.). {oBnyd. d. s., fsv.

åptirlata, jf. ty. nachlassen; til efter 12.i

(og 5); m. h. t. bet. 2 og S jf. efter 14)

1) (især Q}) lade efter sig (ved bortgang,

død olgn.); lade blive tilbage, t.l) ved
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bortgang, -rejst osv. Derfore efterlod jeg

dig i Creta, at du skulde indrette, hvad
som fattes. Tit.1.5. Irmiel efterlader, i det

han svinger sig op over Haven en him-
melsk Glanås. Ew.(1914).1.159. At efter-

lade Soldater til Besætning i Byen.VSO.
*bort jeg iler,

|
Og til min gamle Fader

|

Jeg kun en skriftlig Afsked efterlader.

SeihPoet.IV.49. (hun tog) fat ved hans
Klædebon . . men han efterlod (Chr.VI:
forlod^ sit Klædebon i hendes Haand, og
flyede. lMos.39.12. 1.2) ved dødsfald, (m.
ell. uden refl. jn-on.); m. person-obj.: naar
Nogens Broder døer, og efterlader en
Hustru, men efterlader ikke Børn, da skal

hans Broder tage hans HustTu. Marc.13.19.
jeg var som faderløst Barn efterladt af

min Fader. Tob.1.8. At efterlade sig Livs-
arvinger. F/SO. han efterlader sig Intet,

siges der, uden en sørgende Enke. Kierk.

VI.135. især i x>art. efterladt som adj. ell.

subst. (oftest i flt): Sir.23.37. Dette Mo-
nument er opført . . over afgangne Etats-

raad . . Neergaard, bekostet af hans efter-

ladte Enkefrue. Charlottenb.1794.6. Du maa
sørge for hans efterladte Enke og Børn.
VSO. *De Efterladte træde hen til Baaren

|

Neåbøiede. Aarestr.310. Kierk.IX.44. (han)
havde Intet mod at understøtte sine Ar-
bejderes Etterladte. Schand.VV.136. Han-
delsrejsende N. N. døde den 31. August
1920. (underskrift:) De Elterladte. BerlTid.

''hl920.M.10.sp.l.
II

m. tings-obj.: over-
lade (til de efterlevende) som arv. hendes
Mand . . havde efterladt hende Guld og
Sølv. Jud.8. 7. (den) store Skat, som hans
Fader efterlod sig. Holb.Ep.IV.85. Børn
(der) efterlade sig større Gjeld end deres
Forældre have efterladt dem Midler. Tul-

lin.III.93. (han havde) ingen Arving . . at

efterlade Riget til. Molb.DH.II.282. i Evig-
heden skal Du ikke spørges om, hvor stor

en Formue Du efterlader Dig. Kierk.VIII.
311. Goldschm.VIII.18. ogs. i alm.: over-
lade (ved sin død) til efterverdenen.
*det Monument, han (o: Tycho Brahe) ei-

terlod sig,
|
Hans stolte Bygning, Dan-

marks bedste Skat. Heib.Poet2lI.91. part.

efterladt som adj., især i flt. i forb. som
efterladte skrifter, om en forfatters litterære

arbejder, som udgives efter hans død. man
bragte (kongen) et Brev, som var fundet
blant EUæ efterlatte SkritteT. Holb.JH.I.
413. Af A. F, Tschernings efterladte Va-
mx&r. (bogtitel. 1876). Efterladte Digte af

ChristianWinther, Udgivne af F. L. Lieben-
berg.f6o^iiieZ.i879;. j/".: det fuldendtUdførte
kunde man aldrig falde paa at kalde et

efterladt Arbeide, om det end havde den
tilfældige Egenskab, at det ikke var ud-
givet i hans levende Live. Kierk. 1. 129.

1 .3) i mere uegl. bet., om virkninger af aan-
delig art, indtryk olgn.; om en (især vedva-
rende) virkning af en persons virksom-
hed: Christus haver . . liidt for os, efter-

ladende os et Exempel. iPei.^.^i. Han

efterlod sig megen Berømmelse og Ag-
telse iblandt Folket. FSO. *Fred os Jesus
efterlod I Grundtv.SS.III.14. et hæderligt
Eftermæle skal Enhver efterlade paa hor-
den. Mynst.JulS.4. sa.Hohl.6.

II
om efter-

virkning af (mere ell. mindre) kortva-
rige (legemlige ell. sjælelige) indtryk. Et-
hvert Indtryk efterlader sig dybe og va-
rige Præg. Engelst.Nat.l4. *de vilde Glæ-

10 ders Ruus
|
Bortdunster brat, og efterlader

Siælen sløv. Oehl.HY.174. (denne) Udma-
ling efterlader . , en vis prosaisk Kulde
hos Læseren. Molb.NTidsskr.1.223. Lueha-
vet . . efterlod det sørgelige Syn af hær-
gede Tomter. Mynst.Frb.3. 1.4) (1. br.) m.
overgang til bet. 3: lade (en) have ell. beholde

(noget); overlade ell. tilstaa (en noget).

De efterlode os ei andet end tomme Fade.
V80. jf. f: Du maa dog efterlade (o: „give")

20 ham Tid til at betænke sig. smst.

2) (nu næppe br.) lade være (at gøre no-
get); undlade. 2.1) i alm. (især i forb. m.
en nægtelse). Imidlertid efterlode de Be-
leyrede indtet, som kunde tiene dennem
til Yre\se.Wing.Curt.l96. Dette haver jeg
ikke kunnet efterlade at communicere min
Herre. Holb.Ep.III.119. de Hollændere . .

efterlode all fiendtlighed mod de Svenske.
sa.DNB.402. Eilsch.Font.107. eenhver skal

30 være pligtig, at efterlade alt det, som kan
skjønnes at være "Vores Tjeneste til Hin-
der og Skade. SøkrigsA.(1752).§979. Johs
Boye.(Bahb.LB.I.443). *(Amor) ei efterlod

at værne | Om hendes Fod. Heib.Poet.VIII.
34. 2.2) m. h. t. pligter, paabud olgn.: for-
sømme (hvad man bør gøre, hvad der er

paalagt osv.). (superintendenterne skal) intet

af alt det forsømme, eller efterlade, som
der sagt er. DL.2—17—9. den, som . . efter-

40 lader at holde Paaske, den Sjæl skal ud-
ryddes fra sit Folk. 4Mos.9.13. jeg har
heller villet leve i Armod . . end efterlade

min Pligt. Holb.Plut.III.3. vi foragte og
efterlade adskillige Videnskaber, som hos
de Gamle have været i Priis.sa.J5p.JJJ.

4. Forordn.^yiil793.§33. Mynst.Betr.II.22.
Overskou kan have efterladt Et og An-
det, som helst maatte være g\ort.Heib.
Pros.VI.411. vi maae anklage os selv, hvad

50 vi forbrød, og hvad vi etterlod. Kierk.X.
295.

3) t afstaa fra (et krav); opgive (en
rettighed); ikke kræve; eftergive (især

betaling af gæld), al konge-skyld . . skal
være dig efterladt ('i87i ; eftersivet).IMakk.
15.8(Chr.VI). hver eyermand, som haver
laant noget ud af sin haand, skal efterlade

(1871: give Henstand med^ det, som hånd
haver laant ud til sin næste. 5Mos.l5.2

60 (Chr.VI). ethvert Menneske kunde frit

efterlade sin Skyldener al Gielden.Ew.VII.
83. At efterlade noget af sin Ret, Fordring,
Strenghed. FSO. || ikke lade (en) undgælde
for (begaaede forseelser olgn.); tilgive. *hun
nødig skiendte,

|
De smaae Forseelser ef-

terlod. Beenb.1.345. hånd efterlod hannem .

.

i
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Ivad de hafde giort hannem imod. Gram.
(KSdskSkr.IY.67).
£fter-ladel8e, en, fit. -r. vhs. til efter-

lade. 1) (1. br.) til efterlade 1. VSO. 2)

(nu næppe br.) til efterlade 2, iscer 22.

Moth.LlG. Sine PUgters, sit Arbeids, Efter-

ladelse.FSO. (da) vore Handlinger og Ef-
terladelser os selv med Føie kunne ti&eg-
nes.Rahb.Sandsig.359. vi (vU) tænke paa ..

vore Efterladelser og Forsømmelser. Æfyns<.

Fræd.II.450. 3) f tH efterlade 3. Sir.26.11

(Chr.VI; se u. -givenhedj. vi viUe efter-

lade eder mange efterladelser (1871 : efter-

give Eder mange Paalæg^. lMakk.10.28
(Chr.VI). jf.: de have sendt bud . . som
skulde overbringe dem efterladelse (1871:
Tilladelse; fra r&adet. Jud. 11. lo(Chr.VI).
Aa.del»efi-»jrkd.y en. ('a/" Efterladelse 2;
relig., 1. br.; jf. Undladelsessynd^. Naar
man gjør hvad Gud har forbudt, kaldes
det Overtrædelses-Synd, og naar man und-
lader at gjøre hvad Gud har befalet, kaldes
det Efterladelses-Synd. Eatek.§49. -laden,
adj. [-|la'd(9;n] {ænyd. d. s., jf. (i bet. 2) sv.

efterlåten, oldn. eptirlåtr samt (i bet. 1) ty.

nachlåssig; sml. -ladende) 1) (nu 1. br. undt.
i dial., jf. Feilb.) til efterlade 2: som und-
lader at gøre sit arbejde, sin pligt osv.; lige-

gyldig (med sit arbejde); forsømmelig (jf.
Éahb.Min.l79o.I.lo2. PEMitll.*212). Vær
ikke . . doven og efterladen i dine Gjer-
ninger. Sir.4.32. Josva sagde til Israels
Børn: hvor længe ere i saa efterladne med
at komme til at eie Landet, som Herren .

.

haver givet Eder? Jos.l8.3. du har været
efterladend og soved for længe. Holb-Hh.
1.464. sa.Kh.577. Skulde han være efter-
laden i sit Embedes Pligter, da straffes
han med Mulet. SøkrigsA.(1752).§131. (jeg)
var en ualmindelig efterladen Dreng i alt,

hvad jeg skulde lære. JJPaludan.Er.4. Alt
(synes) den Efterladne uopnaaeligt. Mynst.
Tale.(1838).ll. (du er) for efterladen med,
at betale din Giéld.BredaM.(Kjøbenhavns-
posten.^Val834.4.sp.l). Etlar.SB.30.

fl
som

o.dv. Hans Tienere . . dyrkede Haven,
Nogle med Fliid, Andre efterladent. Ifunsf.
BIS.1.301. 2) t til efterlade 3: som (t for
høj grad) giver efter for andres ønsker ell.

undlader at straffe deres forseelser olgn.; ef-
tergivende; overbærende; svag. Moth. L 16.
(han var en) efterladen Mand, særdeles i

Henseende til hans tvende Sønner, som
han saae igiennem Fingre med. HolbJH.I.
295. O -ladende, adj. [-|la-'38na] {<VSO.
(1793)) d. s. s. -laden 1. man gjør, hvad
man kan, og er man og en ei^elt Gang
noget efterladende, saa vil Gud aldrig
glemme, at vi ere svage. KierkJI.310. Han
skrev stadig til Chr^tian, skjønt denne
var meget efterladende i at svare. Tops.I.
291. Han var . . bleven svært efterladende
med sit Aihe\de.Pont.FL.263. -laden-
bed, en. ['æfdar|la'3(8)nihe'9, ogs. æfdar-
<la-'3(a)n|he-'a] flt. (sj.) -er. !) tp til -laden 1:
ligegyldighed (med arbejdet); forsømmelighed.

Fruen bør straffes for sin Efterladenhed,
at hun ikke skikkede Bud til Kræmeren.
Holb.DB.II.4. de Laster, Forfængelighe-
der og Efterladenheder, hvori vores Alder
maaskee overgaaer mange af de forrige.
JSneed. II. 173. min Efterladenhed i at
skrive Dem til. Ew.VIII.198. Ørst.VIII.19.
Forbandet være den, som gjør Herrens
GjerningmedEfterladenhedfC^r.Fi ; sviig^.

to Jer.48.10. AndNx.S.118. 2) f (sj.) d. s. s.

Efterladenskab (I.2). jf Bahb.Stiil.*8. -In-
den-8kab,et,o^s.en.['æf(f8r|la'9(8)n|Sga'6]

flt. -er. t) (til efterlade 1, efter ty. hinter-,
nachlassenschaft) ting, der efterlades af en.

(især koll. ell. i flt.). t.l) (sj.; nu næppe br.)

i alm. om hvad der efterlades (paa et stea)

ved botigang ell. bortrejse. Schytte.(MO.). 1.2)

O om ejendele, der efterlades ved dødsfald;
iscer: dødsbo. Naar nogen døer i et Skib,

20 da skal Cahyt-Skriveren . . i ProtocoUen .

.

registere den Afdødes Efterladenskab. Sø-
kngsA.(1752).§978. en Skifteforvalter ha-
ver en heel Sterboe eller den Afdødes
ganske Efterladenskab under . . Behand-
ling. S<am;)e.I.590. Wess.42. KancProm.^yr
1799. Blandt min Faders Efterladenskab
fandt jeg . . et gammelt . . Pergamentsblad.
Ing.EF.iII.155. Testamentet indeholder
ingen Specification af Efterladenskabet.

30 Hrz.IV. 146. UngdGl.1.335. (han) havde
købt (sengen) paa Avktionen over en . .

Prinsesses Efterladenskaber. NansJD.194.
(sj.) i ent. uden koll. bet.: en Rødvin, som
der ikke ødsles med . . en Efterladenskab
fra min . . Bedstefader. sm8t.l5. || ogs. om
hvad der overgives tU efterverdenen af kunst-
neriske ell. litterære ydelser (af en afdød)
ell. som kulturhistoriske vidnesbyrd om (lev-

ninger fra) en vis tid olgn. et Museum . .

40 for (Thorvaldsens) hele kunstneriske Efter-
ladenskab. Jian^eX .38. Leonora Ulfeids
Efterladenskaber . . laa under Laas og
Lukke lige til vor Tid. Schand.0. 11.225.
Brandes.Xl.356. Efterladenskaberne af den
florentinske Kunst under Renaissaneen
(udgør et) sammenhængende Hele.Fi//i.-lwd.

(Pol.''yiol90o.7.sp.o). jf.: (en) tilfældigt for-

met Flintknold, . . opstaaet af Kiselsvam-
penes Efterladenskaber i Kridttidens Hav.

50 FremJ)N.16. 1.3) (spøg.) om ekskrementer.
henne paa Vejen . . laa nogle Efterladen-
skaber fra Skovløberens Køer. DracAw.PF.
74. et uskyldigt Barns naturlige Efterla-
denskaber paa en Ye]ksu[it.VilhAnd.AD.63.
(man kan) finde det ubehageligt at træ-
de i Hundenes Efterladenskaber. Hjemmet.
1908.724.sp.l. 2) f d. s. s. Efterladenhed 1.

en skammelig Efterladenskab af Forældre,
at de forsømmer at lade deres Børn lære

6oT)sLndsen.CBemh.II.37. -lalle, v. [16]

[-ilal'a] {jf. ty. nachlallen; nu 1. br.) lallende

gentage eU. efterligne; især overf, om ufuld-
kommen, mat efterligning i digtning olgn.

vAph.(1764). (han vilde) at ieg . . skulde
mat eftertallet den wielandske Amadisl
Oehl.XXIX.327. GJ -laTe, v. [16] [-,la'va]
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(især nedsæt.) cl. s. s. -gøre 1. Der fandtes

ikke den Fisk . . eller den Fugl . . han
ikke kunde efterlave saa slaaende, at In-

gen kunde smage Forskel. Hjemmet.lOlS.
238.sp.l. PelsvæM: (bliver) dyrere, og Efter-

lavningen tager Fart. smst.222.sp.2.
||
part.

efterlavet brugt som adj. I Niels Hem-
mingsens Bog „Om Ægteskab" er der ,

.

anført en Bøn, der . . lyder naturligt . .

Mere søgt og efterlavet (o: uægte, „opstil-

let") forekommer (hans) Anvisning paa,
hvad (ægtefolkene) derefter havde at gøre.
TroelsL.XI.219. -lede, v. [2; 13] [-ile-'aa]

vbs. -else (Moth.LTo. VSO.), -ning (VSO.).
(glda. d. s.; nu næppe br.) i) lede (søge) ef-

ter (med omhu ell. iver); søge at finde (noget).

at efterlede den Flod Gangis Udspring.
Holb.Hh 1.230. jeg (gjorde) mig TJmage
med at efterlede Ordet, og . . fandt det i

den gamle Siællandske Lov. sa.Ep.I.159.

VSO.
II

ogs.: søge at finde ud af (noget);

efterforske; eftergranshe. jeg har beflittet

mig paa . . at efterlede Sandhed. Holb.Kh.
ad". FrHorn.PM.17. *De spæde aabenba-
rer han, |

Hvad Verdens Visdom og For-
stand

I

Forgjæves efterleder. GrundtvSS.
IV.146. 2) søge i (blandt flere ting, for at

finde noget); gennemsøge; undersøge. *Der
efter tog mand for med Fliid at efterlede

|

I Kisten alle Ting. Holb.Paars.32. At efter-

lede aUe mulige Bøger, for at finde en
Oplysning. JiO. -len, et. {ænyd. d. s.; efter

ty. afterlehen; foræld., sj.) len paa anden
haand; underlen. (han blev) ved sit Forsætt,
ikke at beqvemme sig til noget Efterlehn,
men vilde have det immediate fraKeiseren.
Holb.DH.II.lll. Biskopperne af Lybek fik

Lenet af (kejseren og) gave det som Efter-
len til de holstenske Grever. CFalM.0.401.
O -leve, V. [-|le'v9] vbs. (i bet. 2) -else.

{ænyd. og (i bet. 1) glda. d. s.; jf. ty. nach-
leben) 1) [15] leve efter ens død; overleve

(en). *de, som efterleve,
|
Bør priise det

udødeligt,
I

Hvad store Mænd bedreve.
B,eenb.I.409. VSO. \\ nu kun i part. efter-
levende brugt adjektivisk ell. substantivisk:

(han) vil slet ingen Anstalt giøre (o: m.
h. t. sin begravelse), men lader det an-
komme paa de Efterlevende. iroZ&.PÆiZos.

II.2. hans efterlevende unge Enke. £tt'.

VI.26. hvor stor en Formue Du efter-

lader Dig — derom spørger de Efter-
levende. /fier/c.yZZJ.SZi. Abildgaards læn-
ge efterlevende Enke. JLange.I.103. naar
en Ægtefælle var død, havde den efter-

levende snarest at byde en ny op til

Brudeseng for at opfylde Guds Bud. Troels

L.XII.205. AndNx.MS.lo2. 2) [5] rette sig

(egl. „leve") efter (hvad man har forpligtet

sig til at overholde); efterkomme (en befa-
ling); (søge at) opfylde (en forpligtelse), (nu
især m. h. t. befaling, forskrift olgn.). „Gak
. . betimelig til Sengs i Aften, at I kand
staa op i Tide i Morgen." — „Det skal
efterleves hierte Far." Holb.Mase.1. 7. man
tænker, ved eet Buds Efterlevelse at til-

kiøbe sig Privilegium til at overtræde
alle de z.nåTe.sa.MTkr.72. (jeg) efterlever
(nu: gør) . . min Skyldighed; han har in-
tet at forekaste mig i denne Post. ÆiZscA.
Font.194. alle Underhavende . . bør vise
deres Nidkierhed . . i den hurtigste . .

Efterlevelse af alt, hvad der befales. JSneed.
11.369. vore Siæle . . stræbe at efterleve
(nu: opfyldej Guds Hensigt med sig selv

10 og Verden. Buge.FT.242. (lovene) kræve
Efterlevelse. HNClaus. (Dagbl. ''hl860.1.sp.

2). (lægens) Forskrifter . . blev efterlevede.
Tops.II.272. De to er døde forlængst.
Men deres Søn efterlevede (o : „rettede sig

efter") deres Y\lie.CEw.GS.17. JakEnu.
LF.43. ArnMøll.Sundhedsl.28. -lever, en.
[-|le'v9r] (glda. efterlever(e), enke, ænyd.
ogs. m. bet. „efterfølger") 1) (sj.) til -leve 1:

en, der lever efter en andens (en ægtefælles,

20 forældres, forfædres osv.) død. jf. : (en) Dyre-
verden, der imidlertid paa enkelte Efter-
levere nær forsvandt, da Søerne (o: Venern
og Vettern) efterhaanden udferskedes ved
Elvenes Virksomhed. Løffler.Haandb.iGeo-
graphien.(1876).ll. || spec. (nu næppe br.):

enkemand (jf. -leverskej. vAph.(1764). 2)
% ringere efterfølger ell. efterligner; epigon.

D&H. -leverske, en. [-ile'varsga] {glda.

d. s.; især emb., nu foræld.) efterlevende hu-
30 stru; enke (jf. -lever 1). hans Efterleverske,
Børn og Arvinger. DL.2—17—24. Holb.
DH.I.344. Abelone Smek, afgangne Jens
Hyrekuskes høistbedrøvede Efterleverske.
Wiwet.(Rahb.LB.II.402). Bahb.E.I.12. Jeg
kjender . . en Enkekone her i Staden .

.

det er Jochum Hansen hans Efterlever-
ske. Baud.KK.63. Kidde.H.340.jf.: Han kan
heller ikke som sin Moder, en vakker
Efterleverske af Firsernes Liberalisme,

40 nøjes med de smaa Fremskridt. VilhAnd.
FM.129. -levning:, en. [12.i] (ænyd. d. s.;

1. br.) hvad der er tilbage, som rest (levning)

af noget, der ellers er forsvundet. Biergene
vare fyldte med . . Efterlevninger af Søe-
'Dyv.Kraft.VF.15. Pyramiderne ere en ufor-
gængelig Efterlevning af Egypternes Byg-
ningskonst. MO. || om noget abstr. (forestil-

linger, følelser olgn.). Vore Nisser . . ere
intet andet end Efterlevninger af denne

50 gamle Overtro. Kraft.VF. 265. smst.226.
Sibb.AaJ.646. jf.: hun (var) et Stykke af

en heroisk Karakter, en Efterlevning af

det gamle københavnske Borgerskabs stor-

hjertede Kvinder. PontJSK.l 8. f -ligge,
V. [12.i] (ænyd. d. s., fsv. åptirliggia) blive

liggende tilbage (paa et sted), hvad heller
hånd førte de Koster bort, eller hånd lod
dennem efterligge. X)-L.6

—

15—19 (efter Jy
Lov.2.76).

Il
om et arbejde: „ligge hen" (uden

60 at gøres færdigt); være ufuldendt, mine faa
Kræfter (vil ikke) strække til (at) igien-

nemlæse . . underskrive 4 til 6000 Expe-
ditioner aarlig, saa at intet af dette skal

efterligge eller forsømmes. Suhm. (Bahb.
LB.I.44). -ligne, v. [7 (16) og 8] [-,U-'(q)n9]

vbs. -else (s. d.), -ning (s. d.). (ænyd. d. s. i
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betl (E8.46.o(1647)); i het. 2 dannet i 1.

halvdel af 18. aarh. efter vbs. Efterlignelse,

-ligning, under paavirkn. af ty. nachahmen
(jf. efterame. vAph.(1759)); a/løser det æl-

dre lig(n)e (sig ved), ligne efter, if. oldn.

eptirlikia) 1) f gøre (en) lig (med en an-

den); sammenligne med. Hvem vil I efter-

ligne mig (1871: Ved hvem ville I ligne

mig^, eller gøre mig ]Mg?Es.46.o(Chr.Vl).

2) (søge at) frembringe ell. gøre noget, som
ligner (noget, der tjener til mønster ell. for-

billede); søge at komme tU at ligne (nogen
ell. noget); eftergøre, (hun) søgde nynnende
at efterligne (fuglenes) Ssmg. £irch.II.47.

Denne Stær efterlignede . . alt hvad den
hørte. LSnnth.DN.167. hvorfor skulde vi

ikke efterligne dem i det, som fortiener
Roes? Engelst.Nat.7. 'Her seer I nu en
borgerlig Stue;

|
Vi efterligne Iffland og

Kotzebue. Oehl.SH.23. som en klodset
Faun, der efterligner Nymfens Dans, gen-
gav Tæppet i plumpe Folder hendes fine

Skikkelse. JPJac.JJ.5^4. Den, som uden
Firma -Anmeldelse vil drive Forretning
under eget Navn, maa ikke . . forsætlig
efterligne indregistrerede Firmaer, som
indeholder det samme 'iHayn. Hage.*193.

||

spec. m. h. t. tekniske frembringelser: imitere.

•Man river Farver, for at efterligne
| Den

smukke Straaleglands. Oehl^1841 LlII.103.
m. tings-subj.: Det storblomstreae Tapet,
der efterlignede Fløjl. Schand.UM.54. -Ug-
nelig, adj. (nu næppe br.) som kan (ell. bør)
efterlignes (2). Buge.FT.265. den Iver for
Videnskaberne, som havde besiælet de for-
rige . . vanskeligen efterUgnebge Lærere.
Mall.SA.16. -lignelse, en. [-|li'(q)n8ls8]

flt. -r. (jf. glda. efter-ligelse, -ligende, -lig-

n(else), billede, eksempel, lighed, oldn. eptir-
liking, efterligning, lighed) 1) (foræld.) af-
bildning; billede. Undkommer Misdæderen,
og ikke kand lide paa Legemet, da bør
Straffen at skee paa hans BUlede og Efter-
lignelse. j[)i.6—4

—

1. (de) kalde menni-
skers hænders gieminger guder, som ere
guld og sølv . . og dyrs efterlignelser
(1871 : Afbildninger;. Yisd. 13.10 ( Chr. VI).
Han lod . . giøre sin Efterlignelse udi fuld
Positure. Holb. Herod. 306. Kraft. VF. 212.
(i en) Boelig for et Afguds-Billede som
kaldtes Svante -Vit (var der) en Mængde
net udskaame Efterlignelser (som var)
overmalede. Grundtv.Saxo.IlI.292. det er
en hedensk Skik . . at opstiUe slige Skræms-
ler i Forstavnen, hvilke egentlig ikke ere
andet end Efterlignelser af onde Aander.
Rauch. V.262. 2) til -ligne 2. 2.1) (nu 1. br.)
som vbs. Efter-lignelse . . det at mand efter-
aber anden i fagter eller tale.Moth.Ll63.
•hver en herUg Daad, han . . hører,

| Til
Efterlignelse hans unge Sjel da rører. Ja-
cobi.Skr.162. han talede Dansk, men med
noget Norsk i Tonen, der dog ikke syntes
ham naturligt, men snarere Efterlignelse
ellerVane. JM^.^J5;.J.i2i. (j/. M. Efterfølgelse
2:) det skjønneste Exempel til Efter-

lignelse. HCAnd.XIJ.8. 2^) (nu næppe br.)

d. s. s. L -ligning 3.2. Monarchier . . ere
Efterlignelser af de gamle Patriarchalske
Regimenter. Holb.SeltindJ.l. alt hvad der
kan lade sig høre i et got muntert Selskab,
troer jeg og kan høres i Efterlignelsen af

en ^^vatale.Storm.FF.aor. Ligesom La-
dy Hamilton . . havde efterlignet skiønne
Statuer, saaledes efterlignede nu Fru Hån-

10 del italienske . . Malerier . . Fortsættelsen af
denne Kunst friMe^neppe være at anbefale.
Slige Efterlignelser af Naturens Efterlig-
ninger vilde tilsidst blive skadelige. OeM.
ErJlJ58. U cT Efterlignelser . . ere melo-
diske paa ninanden følgende Sætninger,
som have meer eller mindre indbyrdes
Lighed med hinanden. MusikL.(1801). 65.

jf. 1. -Iigningi3.i. -lignelses-drift, en.

(af -lignelse 2.i; især med.: jf. -Ugnings-
20 drift;. NBlich. SL. 67. Efterlignelsesdrift

iagttages ikke sjælden ved Hysteri. Sa/.F.
779. O -lignelses-værdig, adj. [-|VBr'-

di] (af -lignelse 2.i;. Tode.ST.II.82. Roins
Politik (optog) alt, hvad den hos andre
Nationer fandt efterUgnelsesværdigt. £n-
gelst.Nat.283. Kierk.XIII.460. Hørup.III.
10. CP -ligner, en. [-,li-'(q)nar] (jf. oldn.

eptirlikjari) til -ligne 2. VSO. Horats (plejer

man) at betragte som en Efterligner af

30 GræKeme. Hauch.MfB. 189. Efterligneren
er Naturens Træl; han kan udmærke sig
ved Troskab og Inderlighed, men er dog
Træl; i den frie Kunst derimod gjenfø-
des Naturens Ide til ny Virkelighed. Gold-
schm.III.211. Vorder derfor Guds Efter-
lignere (1819: Efterfølgere; som elskede
Børn, og vandrer i Kærlighed. Ephes.5J
(1907). I. -ligning, en. [-|li-'(q)neri] flt.

-er. (ænyd. d. s.; jf. -lignelse) 1) f d^s. s.

40 -lignelse 1. VSO. MO. 2) f til -ligne 1:

sammenligning, (naar et substantiv staar)
som en Efterligning, der specificerer Re-
gens, tager det Adverbium som forved sig

(fx.) Kold som ns. Høysg.S.164. 3) til -lig-

ne 2 (jf. -lignelse 2). 3.1) som vbs. han for-

staaer ved Efterligning af Dyrenes Røst
at lokke dem til sig. Hauch.1.235. til For-
færdigelse af et falsk Dokument skulde
(der) kræves Efterligning af Haandskrif-

50 ten. Goos.II.27. |l J" EfterUgning (er) i Mu-
sikken Betegnelse for Gentagelsen af et
Motiv . . i en anden Stemme end den,
i hvilken det først fremtræder. SalJX.361.

(jf. -lignelse 22). 3.2) konkr.: hvad der
frembringes ved, at man efterligner noget;
kopi; imitation. Var denne Bog med ringe
FUid og Nytte oversat paa Dansk, maatte
man dog (have) et skiønt Billede paa Dy-
den . . skiønt Copien eUer Efterligningen

60 var giort af en Fusker. Pamela.I.aS': Dette
Digt er en EfterUgning efter det Græske,
af et græsk Digt. MO. at føle sig (o : om
Hauch) ind i Saga-Aanden for i Kraft af

Studium at frembringe en Efterligning
som Thorvald Vidførles Saga. Brandes.!.
403. II. -ligning, en. [-|li'(q)neri] (emb.)

IV. Rentrykt »/» 1921 11
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skatUligning, der foretages efter den egentlige

ell. normale, (landsoverskatteraadets) smaa
Besøg ude i Skattekresene resulterer al-

tid i Efterligninger for en eller flere Per-
soner, der enten har glemt at selvangive
eller . . er kommet til et forkert Resultat ved
Aarsregnskabets Opgørelse. FolMil920.12.
sp.6. -lignmgs-arift, en. (af I. -lig-

ning 3.1; 1. br.; jf. -lignelsesdriftj. Heib.
Pros.VLSOO. CP -liv, et. {ænyd. d. s.; I br.)

liv (fortsat tilværelse) efter døden, (især overf.).

*mangen Skjald
|
Et Efterliv . .

|
End knyt-

ter til hans Dages Tal. Staffeldt.D.II.377.

de græske Gudesagn . . føre et Efterliv,

der ikke blot beroer paa boglig Lærdom.
Madv. Skandinavismens Forhold til den alm.
Cultur.(1844).20. FDyrlund.TN.196. ved
askese og afholdenhed fra visse spiser
kunde (sjælen) få det godt i efterlivet og
tilsidst blive forenet med det guddomme-
lige ophav. NMøll.(Letterst.tidskr.1920.403).
maaske er der slet ikke beredt os noget
andet Efterliv end i Menneskenes flygtige
Erindring. Rimest.(PoUU1921.6.sp.l). -lod-
de, V. [15; 19] [-|l(o8'8] vbs. -ning. % fore-

tage lodning i nærheden af ældre lodninger.

Larsen. Hannover.Tekn.334. I. -lodning,
en. vbs. til -lodde (s. d.). II. -lodning,
en, [15; 19] [-|l(»)9'neii] (jur.) fordeling af
et aktiv, efter at et bo er sluttet (jf. Bos-
lod;. LovNr.5r^lzl872.§134. Saafrémt der
(ved boets slutning) tilfalder Boet Indtæg-
ter, foretages en Efterlodning. IIage.'391.

Sal.V.779. -lods, adv. [-|lco(å)s] (dannet
som modsætn. til forlods; sj.) senere; bag-

efter, de i Aaret 1842 . . fødte Værnepligtige
(bliver) efterlods at indkalde. ^eWTid.^Vio
1866.1.sp.3. D&H. -lud, en. [12.i; 15] (kern.;

nu næppe br.) den vædske (lud), som bliver

tilbage efter gentagne udludninger af et stof,

og som ikke mere kan afgive nogen krystal-

lisering; moderlud. Briinnich.M.16. MilTekn
0.62. t -lure, v. [2] lure paa (for at faa
fat i, komme til livs). Kattene efterlure

Musene. Eilsch.PhilBrev.66. vi (bør) ikke
heller ansee med lige gyldige Øyne, at

et mindre Selskab i Staten efterlurer det
andets Velfærd, smsf. O -lyd, en. [12.i;

15] (1. br.) lyd, som bliver tilbage (efter en
stærkere lyd); genlyd; genklang; resonans.

Moth.L229. Efterlyden af en Canon, et

Tordenskrald. F/SO. *(dødsbudskabet) toner
for vort Øre

|
Med Efterlyd af Klokke-

klang. Heib.Poet.IX.145. Efterlyden af Uh-
rets Perpendikelslag . . dirrede for hen-
des Øren. Sc;iand.7T^i. sa.AE.312. da (fød-
selen) var overstaaet, havde hun følt sig

som . . liggende blodig og forknust med
Efterlyden af sine Skrig endnu i sine Ører.
Esm.Liveter—!(1904).27. -lyse, v. [-,ly-'-

S8] [13] vbs. -ning. (især emb.) offentligt

(gennem kundgøreher, i aviser olgn.) opfor-
dre publikum til at være (især politimyndig-

hederne) behjælpelig med at finde en person
ell. ting, som er forsvundet; eftersøge; lyse

efter, (især m. h. t. forbrydere, stjaalne ell.

tabte sager olgn.). E:olb.DH.III.527. VSO.
Den undvegne Morder blev nu allevegne
efterlyst og ivrig eftersporet. Ing.LB.1.25.
løbe op paa Politikamret, senere hen paa
Adresse-Contoret, at den derfra kunde ef-

terlyses mellem bortkomne Sager. HCAnd.
V.132. et druknet Fruentimmer efterlyses
i Adresseavisen. Goldschm.L200. man maat-
te passe vel paa sin Signetring. Bortkom

10 den, var det ikke som i vore Dage afgjort
med Efterlysning af en tabt Værdigen-
stand. TroelsL.xrv.2o5. det uægte Barns
Moder (er) berettiget tU om fornødent at
fordre Faderens Opholdssted efterlyst ved
Politiets Bistand. LovNr.73^V4l892.§6. JV
Jens.HF.96. Efterlysning (foregaar gennem)
„Politiefterretninger", der forsendes til

samtlige Landes Politimyndigheder. SaZ.F.
779. -Isengtet, part. adj. [13] (jf. ænyd.

20 efterlæn(g)te, sw. efterlångta(d) samtlæn(g)-
te; no.) som man længes efter ell. attraar. at se
en efterlængtet Plante bortjager alle mine
Misfornøjelser. MVahl. (Biogr Lex. XVIII.
169).jf.HjælpeO. -læse, v. [-ilæ-'sa] 1) [13]

('CP, nul. br.) læse (nøje) igennem (især for
at finde noget, for at overbevise sig om rig-

tigheden af noget olgn.); undersøge ell. (prøve
at) finde ved læsning. Hans Artikel i Bayle
fortiener at efterlæses. B£enb.I.212. En-

30 gelst.Nat.196. Man efterlæse Hegels Frem-
stilling af disse Skolers Principer Pag. 127
og 28. Kierk.XlII.296. Historien om An-
drocles, der kan efterlæses (o: findes) i

Raffs og Smiths . . naturhistoriske \seT-
'kev.Schack.194. Heine haaner sine egne
ædlere Ytringer, Paludan-Miiller Adam
Homos . . man efterlæse som Eksempel
Adams Ankomst til Claras Gaard. Brandes.
11.165. Han granskede Kirkefædrenes Me-

4) ninger, han efterlæste nyere Teologers
Udtalelser (om djævlebesværgelse). TroelsL.

VIII.132. 2) [16] t eftersige (en edsformu-
lar olgn., som læses for en); gentage. Rigets
Raad . . efterlæste den Eed, som Hoff-
Cantzelern dennem foresagde. Holb. DH.
III.44. -lebe, v. [I2.2; 13] [-,lø-'b8] (ænyd.
d.s.; nu næppe br.) løbe (jage) efter (noget);

(ivrigt) tragte efter; (blindt, kritikløst) rette

sig efter ell. søge at efterligne (noget), frem-
50 med Galskab, som den gemeene Almue .

.

meest efterløber. Holb.Ep.II.432. den me-
nige Mand, som . . blindt hen efterløber
Fordomme. Birckner.III.173. O -lober,
en. [I2.2] [-ilø'bar] (sj.) person ell. ting, som
følger efter (en anden). Denne min Efter-

løber (0: om en modstander ved vælgermø-
der) . . kom til kort, saa at han ikke en
eneste Gang naaede . . mig med sin Sqval-
der.Hjort.Valg.23. de mindre Breve, som

60 tjente (fortællingen) til For- og Efterløber.

Heib.(GylbI.47). -ion, en. 1) (sj.) i alm.:

løn ell. belønning, som gives senere. Tro paa
et andet Liv efter dette, hvor der oppe i

Himlene eller nede i Helvede skulde gi-

ves Efterløn for Livet paa Jorden. Troels

L.XIII. 98. 2) {brugt af og til (ligesom
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-lønning^ »iden 1850'eme, især af sprog-

rensere (se nærmere HjælpeO.), tiden dog

hidtil at være trængt alm. igennem; jf. isl

eptirlaim) (mindre) løn til embeds- og be-

stillingsmænd (ell. deres enker) efter deres

afskedigelse (død); pension. Ifølge en Kund-
gjørelse til Hæren er Kaptejn af Fodfol-

ket N. N. . . bleven afskediget med Efter-

løn. Hejmdal?^lil869.3.sp.2. Da (organisten)

-mad 2). MO. Bang.L.2o6. JVJens.C.262.
-mad. en. 1) den anden ret i et middags-
maaltid paa to (eU. tre) retter (i reglen be-

staaende af fast føde, kødolgn.). vAph.(1764).
VSO. Kl. 4 (spiser jeg) mine gode to Ret-
ter Mad (ret god Suppe og meget god
Eftermad) og drikker en Kop Kalee.
Grundtv.E.ol. Hostr.Int.16. Eftermaden
var en Tallerkenfuld Æbleskiver med Pud-

var 70 Aar, maatte han tage Farvel -med lo dersukker paa. KSkytteJB.402. (middags-

sit kære Orgel . . Byen tilstod ham en
Efterløn af 150 Kr. ZakNielsJ'ort.333. Sech.

D.I.278. Den Tid, en Lærer har været
konstitueret, regnes ham til Gode . . ved
Beregningen af Efterløn. LovNr.59yd891.
§2. (han vil) have erhvervet Retten til at

oppebære de to Trediedele af sin Gage i

Bfterløn, hvis han afskediges paa Grund
af Sygdom eller Svagelighed. ^eWTtVi.'/s

maaltidet vil) i Reglen bestaa af: 1) en
Formad, som er „Skemad", og 2) en Ef-
termad, som er „GaffeLmad". For<J^'.JJi.86.

Feilb. SjæUB(md.53. 2) (foræld., sj.) (min-
dre) mcuiUid ml. middags- og aftensmaaltidet;

„mellemmad" (jf. -maialtidj. Mnseum.1892.
1.92. 3) (dial, sj.) dessai. jf. Esp. 352.
-male, v. [-ima'la] vbs.-ing (s. d.). f) [15;

19] O (1. br.) om senere maling for at fuld-

1908.Aft.l.sp.3. Sal.XIV.18o. jf: Skovklo- 20 stændiggøre eU. forbedre noget tidligere ma
ster, hvormed (den afsatte bisp) i sit Livs
Aften var bleven forlenet tU Efterløn.

TroelsL.X.35. || om udbetaling af en embeds-

mands fulde løn til enken en vis (kortere)

tid efter hans død (jf. -indtægt^. Kjøben-
havns Magistrat (har) foreslaaet at give
alle Enker tre Maaneders Efterløn. Pol.*^/a

1908.3. -lenne, v. [-ilon'a] {til -løn 2;

sj.; jf. -lønning) give efterløn; pensionere
fA

let. Jeg maatte lade Lofterne eftermåle,

saa slet var Arbeidet giort. MO. D&H.
2) [I6.1] {si.; nu næppe br.; jf. ty. naeh-
malen) male efter (et forbillede); efterligne

ell. kopiere (et maleri). vAph.(1764). VSO.
Han har eftermålet adskillige berømte
Mesteres Arbeider. MO. D&H. -maline?
en. [-,ma'leii] (sj.) vbs. til -male (2). VSO.
II konkr.: kopi (af maleri). VSO. Dette

især i verf. part. brugt som adj.). efter- 30 Stykke er ingen Original; men en Efter-

lønnet Skolelærer M.Hejmdal.'^/il869.3.
sp.4. MøensAvis.^Vil893.2.sp.l. VigMøll.HJ.
143. -lønnins^, en. se -løn 2. HjælpeO.
Sech.DJ.S77. SigMmi.Litteraturhist.(1884).
137. (han blev) afskediget fra sine Embe-
der (med en) høj Efterlønning. EHolm/Bi-
ogrLex.XIII.478). Brandes.XJ 74.XI1.231.
-maal, et. {æda. æftær maal, oldn. eptir-

mål; j/. Eftermaalsmand samt Eftermæle 3,

maling. MO. -mand, en. [12] 1) (nu
næppe br.) person, som i plads ell. række-

følge kommer umiddelbart efter en anden;
bagmand. Enhver maatte række det til sin

Eftermand.MO. jf. : Naar Eftermanden be-
fordres først, troer hans Formand sig for-

nærmet.FSO. 2) person, som følger efter (af-

løser) en anden i udførelsen af et vist arbejde

olgn.; efterfølger. *Peders eftermand blev
Klagemaal; jur., foræld.) (i de gamle love) 40 Pave og Solåsit. SamlDanskeVers.^X.439.
betegnelse for forfølgning af en retssag (ister

drabssag). Reenb.ll.286 (se u. -mæle 3^.

Moth.M32. VSO. MO. Mig tilkommer det
. . at tage Eftermaalet efter min Maag Tot-
^él.WinkelHo7-n. Livetpaalsland.l.{1871).48.
Sal.WI.742. cp -maale, v. [13; 15] [-,må?-
l9] vbs. -ing. {ænyd. d. s.) undersøge ved
(grundig ell. fornyet) maaling. (forvaUeme
skal) eftersee Gierderne og eftermaale de

eet og andet, der kan erindre mine Ef-
termænd i samme Arbeyd om at under-
søge saadant nøyere. HøysgJS.a6r. »du skal

arve Magten,
|
Naar jeg bUer gammel,

som min Eftermand. OeJil.XII.55. Deres
Kontorchef (gaar) over i Jembanevæsenet.
De kan blive hans Eftermand, naar De
selv vn.Schand.SB.257. TroelsL.XII.123.
CSPet.Litt.1.586.

|| f i ent. i best. f. brugt
nye. Forordn.^^/J.781J.§3,4. efterat Sagen 50 fcoH. : den komtnende slægt; efterkommerne.
(af en) Landmaaler ved Eftermaahng .

.

er nnåevsøgt.Forordn.-^ld.781.§32. De lode
hans Beholdning af Komvarer eftermaale.
VSO. (ved) at eftermaale Krudtets Højde
i Hylstret skal man sikre sig imod grove
Fejl i Ladningens Størrelse. Sfcydere^Z. 85.
•maals-mand, en. {ænyd. d. s., oldn. ep-
tirmålsmaår; jur., foræld^ person, som ved
eftermaal forfulgte en (drabs)sag; sagsøger

*lad eftermanden finde
|
Een underretning

ved mit ringe skialdre-straae (0: pen),
|

Om dette Konge-sted (o:Frederiksberg).Saml
DanskeVers.^XLL525. JFHis.108. 3) f per-

son, som ægter en kvinde efter hendes første

mands død; anden ægtemand. Moth.M50.
VSO. -mel, et. (møl.) (hvede)mel af rin-

gere beskaffenhed, som fremkommer ved den

sidste maling. OpfB?III.259. || ogs. (dial.)

(især efter drabet paa en slægtning). Den 60 om mel, der bliver tUbage i sigten. Kvæmd.
Dræbtis næste Arvinger ere rette Efter
maalsmænd, som skulle Sagen forfølge.
DL.6—6—3. Forordn.y6l746.f2. AUen.V.69.
TroelsL.XIV.246. LBruun.AJ.146. -maal-
tid, et. (1. br.) maaltid (af lettere art), som
indtages efter et tidligere (hoved)maaltid (jf.

£ftermiddas:, en. ['æfdarimeda, 'æf-

darmcida;-'), højtid. -iåa.-(i\ flt.-e. {ænyd. d. s.,

ty. nachmittag, jf. fr. aprés-midi; dannet

af udtr. efter middag; jf. Formiddag samt
Efternon) den sidste halvdel af dagen,
fra kl. 12 middag (eU. fra maaltidet midt

11«
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paa dagen) til aften. Moth.M101. *Saa
hændtes det forleden en Eftermiddag,

|

Paa Høstænget laae jeg i bedste Ro og
Msig.Winth.yi.2é4. eftermiddagen var
varm

J
han kommer her hver eftermid-

dag
i II (fagl.) ved angivelse af klokkeslæt:

tiden fra middag til midnat. Harboe.
MarO. Sal. V. 779. \\ efter præp., i adver-
bielle tidsbestemmelser: i eftermiddag, om

folk, -karl, -mand, om personer, der er
sendrægtige ell. daarlige til deres arbejde.
Feilb. de kalder mig en Eftermiddagsmand
. . men det har nu aldrig haft saa 'ent et
Jag med mig. ThitJens.J.13.

£fter-minde, et, f en (Sort.Poet.115),
[12.i; 16] {nu næppe br.; „bruges sieldnere."
MO.) minde, som en efterlader sig (til efter-
verdenen); eftermæle. Falst.0vid.138. *Til

samme dags nærværende ell. snart indtræ- lo Ære for vort Føde-Land
| Og ævigt Ef

dende eftermiddag; ogs. (sjældnere) d. s. s. i

eftermiddags, om den nys forløbne efter-

middag (jf. Feilb.). Jeg skal faa Eraste til

at giøre Visit der i Eftermiddag. B^o/6.

Vgs.(1731).I.l. I Eftermiddag var jeg .

.

hos Gmelin. Ørst.Br.1.22. Kommer De i

Eftermiddag? DracAm.JXJ57. Jeg var der
i Eftermiddags. il/O. om eftermid-
dag (en), om hvad der sker en bestemt da^s

texmmAe.JFriis.100. Adskillige Pytha-
goriske QvLnder have . , efterladt sig et
berømmeligt Efterminde i Historien. Eilsch,
Philhist.95. VSO. -modne, v. [15; 19]
[-imo(')9n8] vbs. -ing (HavebrL.^528). (især
landbr. ell. gart.) (faa til at) modne(s) fuld-
stændigt; især: efter afhøstning, afplukning
osv. bringe (frø, frugter olgn.) til fuld mo-
denhed ved passende opbevaring ell. behand-

eftermiddag ell. hver eftermiddag i et vist 20 Ung. (oftest i pass. ell. som vbs.). Man bør
tidsrum, (nu kun i best. f). Om Morgenen
skal der et Thee-Bord være decket for
Fremmede . . om Eftermiddag et Caffee-
Bord. IIolb.Kandst.III.4. Formiddagen fra

Kl. otte tU Kl. eet var den bestemte Ar-
beidstid, og med Undtagelse af halvanden
Time . . var jeg om Eftermiddagen fri.

Hauch.MfB.90. vejret var godt; om efter-

middagen kom der dog en byge
j
han

lejer at komme her om eftermiddagen
j

i forb. m. en anden tidsbestemmelse: Tredje
kt. Næste Dags Eftermiddag. £J5rawd.^.

176. jeg kommer i morgen eftermiddag
\

stykket opførtes hver søndag eftermiddag
j

toget afgaar 2.30 eftermiddag
j i gaar

eftermiddag (Holb. Bars.

I

V. 3. Levin.
Feilb.II.7) ell. (i rigsspr. nu især:) i gaar
eftermiddags (jf: Dog begynder man
nu ogsaa at sige igaar Eftermiddags, ie-
vin.). Eftermiddag^is-, i ssgr. læfdar-
(i)medas-] (vist først olm. i 19. aarh., jf. dog
Kalk.V.142^'^, HMogens.1.95^^ samt Efter-
middags-disputats, -forhør. vAph.(1759))
for at betegne noget som hørende til, knyttet

til eftermiddagen; som eks. anføres: Jeg
drikker altid min Eftermiddagskaffe
Klokken iem.Drachm.F.1.233. Heib.Pros.
VI.415. den røde, varme Eftermiddags-
sol . . skød sig ind i det bageste Kam-

ikke meie Sæden inden den er moden, i

den Tanke at den kan eftermodnes. Olufs.
Landoecon.227. (negene) sættes op for at
tørres og for at eftermodne Frøet. smsf.
258. BerlTid.*/Bl859.M.2.sp.4. Naar Frugten
(0: tomater) begynder at rødme, kan den
eftermodnes i Yinåuet.MHindhede.Økon.
Eogebog.(1907).48. l\ om honning: Honnin-
gen vinder . . ved at hænge i længere

30 Tid , . i Stadet, idet der . . foregaar en
Eftermodning. 5iavZ.7^. -mure, v. [18]
[-imu-'ra] (ænyd. d. s.; nu næppe br.; jf.jy,
attermure (Feilb.)) lukke ved murværk; til-

mure. At eftermure et Hul.FSO. MO.
-mæle, et, f en (Moth.M34). (ænyd. d. s.

(i bet. 1 og 2), æda. æftermælæ i bet. 3 (Jy
Lov.2.10(GDLove.III.138)), oldn. eptirmæli;
m. h. t. bet. 1 og 2 jf. ty. nachruf samA -navn,
-tale) 1) (højtid, ell. poet.) den (især: rosende)

40 omtale, som en bliver genstand for efter sin
død; efterverdenens omdømme; minde. Efter-
mælet opvogner, naar Legemet hensover.
Sort.ClB.21. (1 vil) giøre mit Eftermæle
(o: mindet om mig) samt gode Navn og
Rygte evigvarende, Holb.Herod.140. at un-
derkaste sig et ondt Eftermæle. sa.£|p.7F.

141. et udødeligt Eftermæle er . . et vær-
digt Maal for den Ædles Sved. Ørst.I.189.

•Moders Navn er en himmelsk Lyd
mer, Bergs.Hvh.169. OeM.X.106. JakKnu.A. 50 Sødt i Liv og sødt i Død,

|
Sødt i Efter-

172. Navnet „Five o'clock-Tea" burde af-

skaffes herhjemme. Det passer ikke mange
af os Danske at drikke Eftermiddags-
the Kl, b.Const.GH.52. Brandes.XI.322.
endvidere: -cigar, -dreng (om dreng, der

gør budtjeneste om eftermiddagen. NatTid.
^Vel909.M.Till.3.sp.5), -forestilling (teat.

Hrz.XIII.259), -malkning, -pi\)e,-j^ige
(om pige, der antages til husligt arbejde,

mælet. Grundtv.PS.VI.186. den berømme-
lige Gravskrift (Sakse) havde sat til (Ab-
salons) Eftermæle. Ing. VS.I.33. en udmær-
ket Taler som Høyen , . lever kun i 'Ei-

teTmæ\et.JLange.III.217. Vasari erfarede
. , længe efter (Correggios) Død et dunkelt
Eftermæle om hans Personlighed. sms<.7J.

304. Lovtalen over (den døde), hans Efter-
mæle, der lød over ham til det samlede

pasning af børn olgn. om eftermiddagen. 60 Folk ved Graven. TroelsL.XIV.162. 2) (nu
NatTid.^'>lil909.M.Till.3.sp.5), -tj eneste,
-tog, -vagt (.^ vagt om bord paa et skib

om eftermiddagen fra kl. 12 til 4 ell. 8, ell.

(paa et orlogsskib) fra 4 til 8. Harboe.MarO.
453. TeknMarO. SaUVI.742), -øvelse o/?.

li (jy-) overf., i ssgr. som Eftermiddags-

næppe br.) m. h. t. en endnu levende person:

omtale (af en fraværende); rygte. Moth.M34.
(det tillades ikke) at Frue eller Jomfrue,
som havde slet Eftermæle . , satte sig hos
en ærlig Frue eller Jomfrue, af godt Rygte.
Bahb.Sandsig.137. Han har et ondt Efter-
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mæle paa det Sted, hvorfra han blev for-

flyttet. F-SO. MO. 3) t d. 8. s. -maal. Moth.

M34. *Proces af Eftermælet (Bemb.II.286:
Eftermaalets; Mænd |

Er reyst, de Sagen
føre

I
TUBom. Beenb.(SatnlDan8keVers.lV.

261). -merkne, v. (fagl.) blive mørkere

(i farven) efterhaanden. (malerierne) have
lidt ved EfterxnøTkning. Høyen.B.284.sp.3.

ved Eftermørkning har (maleriet) faaet en
overordentlig nydeUg Farvetone som et

gammelt Tapet. KMad8.HM.93. Af Abild-
gaard er der en Udgave af . . „Ossian syn-
?er til sin Harpe", lidt eftermørknet. Å'^af

'id.*/iil920.Aft.2.8p.3. jf.: (Poussin) var en
kedelig gammel Tante af et noget efter-

mørknet Temperament. JLange.BreveJi20.
-nat, en. {jf. sv. eftematt; især dial.) ti-

den fra midnat til dagens frembrud. Levin.

(nordsjælL). Feilb. Hen paa Eftematten kom
Maanen frem. AndNx.DMJV.32. -navn,
et. {ænyd. d. 8. (i bet. i)) 1) („Bruges un-
dertiden." VSO. „sieldnere." MO.) d. s. s.

-mæle 1. *See, hvor Ulyssis tro og hulde
Elskerinde

|
Et ævigt Efternavn af heele

Verden faar. Falst.Ovid.139. Han satte Priis

paa et hæderligt Efternavn. JtfO. 2) [12]

{først alm. i 19. aarh.; „Bruges undertiden."
VSO.) et tU det personlige navn (fornavnet,

døbenavnet) knyttet (mi som regel arveligt) til-

navn, hvormed en (voksen) person, uden eU. i

forb. m. fornavnet, alm. betegnes over for al-

menheden ; familienavn (jf. u. Binavn^. (man)
nævner hende ved hendes Efternavn, og
kalder hende Jomfru Ahrends. Heib.Poet. V.

41. „Du, Jens . . hvad var nu dit Efternavn?*
. . „Knudsen." Schand.BS.310. Hans søn .

.

var Jep . . Magnussen, efter hvem slæg-
ten beholdt efternavnet. J-DJør^r. IF. 4^6.
WiedJ)a.l68. Hjortø.Æ.48. Uden Faderens
Samtykke kan (den ugifte moder) ikke . .

bruge Faderens Fornavn til at danne et Ef-
ternavn for B^netVortEj.1113.70. -non,
subst. {glda. d. s.; jf. eng. afternoon; jy.)
d. 8. 8. -middag. Moth.N76. MDL. FeUb.
GJ -nydelse, en. (1. br.) fortsat ell. (se-

nere) paafølgende nydelse, de smaa Con-
troverser (viser) hvor meget Stof til Efter-
tanke (skuespillets) Efternydelse indeholder.
E:eib.Pro8.VII.332. (gud) har undt mig
(ro) i fire fulde Dage. Jeg burde kunne
holde længe ud med Eftemydelsen af
disse fire fulde Dage. Sibb.1.8. man (havde)
faaet Kaffen serveret, og . . Pastor H.
(havde) sat sig til Rette til blid Efter-
nydelse. Sc^nd.Si^.iS?. O -nynne, v.

[16] [-lUøn'a] (jf. Høysg. ndf.). nynnende
fentage (tonerne til en sang olgn.; især overf.).

[øst-Gildets herlige Sanger, hvis Folke-
viser Dannemark . . har bevæget efter-
nynnet. Grrundtv.Udv.III.633. (paa) Bryst-
værnet efternynnede (krigerne) de kjere
velbekjendte Toner. Blich.(1846)JV.53. jeg
(har her) saa smaat . . prøvet paa at ef^
ternynne Pavlus' Lovprisning af Kjær-
ligheden. PJakobsen. ElskdinNæste. (1889).9.
jf.: der høres kun et langt éftem^en

paa Consonånten, saasom: skin' (J^dsk, i

stéden for skinne, lyse). Høysg.AG. 14.

-neler, en. [12] [-lUø-lar] {dannet i 19.

aarh. efter ty. naehziigler (af nachzug, bag-
trop, tn. tilknytning til zogem, nøle)) per-
son, som ikke kan følge med, men bliver bag-

efter, kommer for sent olgn. Trækfuglene
(var) borte . . en Stork, en Efternøler .

.

maatte nu, som en eensom Pilegrim, den
10 lange Vei . . til det fjerne Syå..HCAnd.

111.103. (hæren drog over Jordan og) Judas
opsamlede Efternølerne (Chr.VI: dem, som
bleve tHh&ge). lMakk.5.53. Bang.HS.56.
damperen afgik præcist; en efternøler
maatte blive i land • jf. : der skal komme
Røg af Norden, og der er ingen Efter-
nøler (Chr.VI: eenlig^ i hans Skarer. £».

14.31.
il

uegl. ell. overf. Renæssancen maatte
ytre sig forskelligt i de forskellige Lande

2D . . Hovedlandene gik i Spidsen og leve-
rede de egentlige Forkæmpere. De min-
dre Lande holdt Trit efter Evne eller

dannede en Flok af Efternølere, der kom
for sent til Slaget. TroelsL.1.9. Denne Frem-
stilling af en ung Pige, der ræddes for en
Slange . . er en Efternøler i Rækken af

de qvasi-moralske BiHeder. EHannover.E.
51. -ord, et. {jf. ty. nachwort; 1. br.) rede-

gørelse (især som henvendelse tU læserne),

30 hvormed en forfatter afslutter sit arbejde;

efterskrift (mods. Forord^, (forfatteren har
selv) henledet Opmærksomheden paa (dette

forhold) i Efterordet til sin Bog. EHannover.
(PoU*/iol905.2). -ost, en. (nu næppe br.)

ost af ringere kvalitet, som er lavet af den
tiloversblevne valle. OlufsJf^yOec.1.236. smst.

234. -paa, adv. {efter no. etter(p)aa (et-

teraat), jf. sv. efteråt, oldn. eptir å; sj.)

derefter; bagefter. Hvert Aar fik hun et

40 Barn, men laa bare nogle Dage og fejlede

ingenting efterpaa. KLars.(Tilsk. 1902.26).
*i et jagende crescendo |

Elskovs hede,
røde Vin!

| . . Efterpaa |
Livets rolige

Andante. BlichCl.Vi.40. SUd og Slæv æ
bløven din Løn . . Og saa Lovning paa et

Himmerig etterpaa, dæ kanske æ en go
høwn. Pont.DBJI.22. -pant, et. [12; 15]

{først fra slutn. af 19. aarh. (i st. f. det tid-

ligere alm. sekundært pantj; jur.) pant, der
50 er stiftet med sikkerhed (prioritet) efter an-

det pant i samme ting. (ejeren vil) uden
Samtykke fra foranstaaende Panthavere
kunne indrømme en Person Efterpant i

Ejendommen. Matzen. Tingsret. (1882). 527.
EMøller.Dækningsadgang.(1892).163. B hertil

Efter-pantebrev, -panteret, -panthaver ofl.

Torp.681.686.688. O -pjat, et. [I6.2] (1. br.)

kritikløs (pjattet) efterligning, det akade-
miske Tyggemad, hvormed Stærunger op-

60 klækkes til Eiter^iat. Bahb.FoH.1.478. CP

-pjatter, en. (1. br.;jf. -pjatj. Drachmann
. . har fundet mange Efterpjattere. Myl
Erich.VJ.16. Qi -plapre, v. [16.2] tanke-

løst gentage (plapre efter), hvad andre siger

(foreskriver, lærer osv.). den verdslige Viis-

dom, jeg har efterplappret paa de høie
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Skoler. Ing.EF.XIII.?. de havde efter-

plapret foresagte Skriftsteder. JødisfeTids-

skrift. 1907108. 6. sp. 1. Pont DR. II. 284.
-pindre, v. [I6.2] [-ipluS'ra] (sj.) d.s.s.

-plapre, at en stor Deel . . mechanisk ef-

terpluddrer deres Skiældsord er naturligt.

Bagges. L. 1.380. tU -preve, v. [13; 19]

[-iprø'va] (først i nyere tid; jf. ty. nach-
priifen) foretage en senere, kontrollerende

prøve af (noget). Historien maa staa for

Mahmud Mirzas Regning, jeg har ikke
haft Lejlighed til at efterprøve åen.Arth
Christ.EH.181. -pndse, v. [15; 19] ud-

føre en (fornyet) afsluttende pudsning. En-
deligen bliver hele Arbeidet efterpudset,
sværtet, foret etc, og see! Skoen er fær-
dig. Sfcoma5'eren.('i855j.ii 9. Naar Træet er
drejet, skal det slibes glat . . Begynderes
Arbejde vil ofte trænge til en Efterpuds-
ning. Haandgern.229. smst.64. f -raaoe, v.

[2.1] (jf. ty. nachrufen) raabe efter (en);

tilraabe (en skældsord olgn.). aldrig er (jeg

blevet) beskiemmet af Politiet, efterraabt
af Pøbelen. ^ieRii^'.I.i85. f -raad, et.

raad, som gives bagefter, for sent (jf. -klog^.

Efter-Raad er Gjække-Raad. ikfaw. 7585. Han
kommer altid frem med sine Efterraad.
VSO. Vare Forraad saa gode som Efter-
raad, o: dersom man var saa forklog som
efterMog. smst.(jf. Mau.7584). CP -regne,
V. [-irai'na] vbs. -ing. {jf. oldn. eptirreikna,

overveje, ty. nachrechnen; nu især som vbs.)

1) [13] regne efter (for at finde tallet paa,
summen af noget); udregne ell. beregne; gøre
overslag over. naar man vil efterregne alle

de Syrer, som af Juda i Feltslag bleve
omkomne, beløber Tallet sig fast til 200000.
Holb.jn.II.4. naar jeg erterregner den
lange Tid, i hvilken jeg har haft Deres
Ordre. Gram.Breve.70. At efterregne (o:

tælle efter), hvor mange Penge man skal
have i Behold.FSO. (han) efterregnede,
at nu var hans fjerde Tønde Guld fuld-

tallig. CBemh.XII.50. DagbUVil860.2.sp.3.
2) [15; 19] (sj.) foretage en fornyet, kon-
trollerende beregning. Jeg vil efterregne,
om Summen er rigtig.TSO. MO. -ret, en.

(kog.) 1) mindre ret, som serveres efter hoved-
retterne (i et middagsmaaltid) ; dessert. VSO.
MO. Pont.LP.VI.3. || overjr. (efter) en
„chanson de geste" morede Trouvéren sit

fornemme Publikum med som Efterret at

fortælle plumpe Historier om ægteskabe-
lige UiséTeT.VVed.BB.350. 2) d. s. s. -mad 1.

FrkJ.Kogeb.3o. D&H.
Efterretning, en. ['æfdarir^dneii,, nu

1. br. æfdarirBdnei],] flt. -er (i bet. 2). (ænyd.
efterret(n)ing, efterrettelse, fsv. åptirrattel-

se; efter mnt. narichtinge, ty. nachricht;
især 13) 1) iudtr. (være, tjene) til efter-
retning, til oplysning (om hvordan man
skal forholde sig), til rettesnor olgn. (egl. som
vbs. til udtr. rette sig efter (jf. efterrettelige;

nu kun med overgang til bet. 2). jeg vil tøve
. . i Ørken, indtil der kommer et Ord fra

Eder til Efterretning for mig. 2Sam.l5.28.

(en efter forbrydelsen udstedt straffebestem-
melse) kan ikke være til nogen Efterret-
ning i den Dom, som fældes over ham.
Stampe.1.34. Dette maa tiene dig til Efter-
retning. ySO. Det siger jeg dig til Efter-
retning, at dersom . . smst. MO. til Efterret-
ning for Publikum. /SÆjB. || tage (noget)
til efterretning, anerkende modtagelsen

af en meddelelse olgn. uden i øvrigt (foreløbig)

10 at tage stilling dertil ell. foretage sig noget
i den anledning. Hun vil simpelthen tage
tU Efterretning, at nu er det ikke Erik og
Forlovelse, der staar paa Dagsordenen,
men Letsindighed og Stævnemøde, ^aws.
JD.77. en Kendsgerning, man fra først

af uden videre havde taget til Efterretning.
VKuhr.Herakleitos.(1917).18. Hermed slut-

tede Diskussionen, og Sagen blev taget
til EiteTTetnixig.PoUy4l921.10.sp.4. 2) skrift-

20 lig dl. mundtlig oplysning ell. meddelelse om
noget; nu kun om noget nyt, noget hidtil ikke

kendt ell. erfaret: nyhed. Kiøbenhavns gam-
le og nye Stad (er nu) giennemgaaet, og
de merkværdigste Ting over alt, med en
kort Efterretning (0: redegørelse) berørte.
EPont.Atlas.lI.199. Jeg skrev til (hende)
en udførlig Efterretning (o: beretning) om
alle mine selsomme Hændelser. iJofcmsow.

1.58. Geistligheden i Provincerne . . gav
30 os udførlige Efterretninger af (o: oplysnin-

ger om^ Rigets adskillige Deele.J/SweedJZ.
105. (de følgende porte var) lukte, med hos-
føiet Efterretning (o -.besked)-. At Nøglerne
vare lor\3iSteå.e.Ew.(1914).I.77. *fra Kiø-
benhavn bekom (jeg)

\
En Efterretning,

værdt at høre. Bagges.Ep.98. *han kan give
sikker Efterretning

|
Om salig Kongen og

hans Endeligt. Oehl.EA.289. jeg (modtog)
den bedrøvelige Efterretning, at min tro-

40 faste Ven . . var død. Mynst.Levnet.254. Er
det længe siden, at den unge Herre havde
Efterretning fra . . van G. Hauch.V1.174.
Midlerne, til at erholde Efterretninger (un-
der en krig) ere: hemmelige Spioner, Re-
cognosceringer, opsnappede Breve o. s. v.

MilConv.IV.560. avisernes løbesedler med-
delte vigtige efterretninger fra krigsskue-
pladsen

I li
i titler paa bøger: Historiske

Efterretninger om velfortiente Danske
50 Adelsmænd. Ved T. de Hofman, (bogtitel.

1777-79) ell. (især) tidsskrifter olgn., fx.
Kiøbenhavnske Efterretninger om lærde
Sager (1767-1810), Efterretninger for Sø-
farende (1885 ff.), jf. Politiefterretninger
(1867 ff.). Efterretnings-kontor, et.

[2] (privat ell. offentlig) institution, der skaf-

fer oplysninger af forsk, art, fx. om forret-

ningsforliold, (fremmede landes) militærvæsen
olgn.; oplysningskontor. Sal.XIII.915. Schel-

60 ler.MarO. -patmlje, en. [2] ^ patrulje,

som sendes ud for at skaffe oplysniriger om
fjenden, terrainforhold olgn. Sal.XlV.110.
-væsen, et. [2] offentlig organisation, som
tjener til at skaffe oplysninger om betydnings-

fulde (for staten vigtige) forhold (især af
politisk ell. militær art). Sal.V.780. Rege-
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ringen i Tokio (kam) gennem det udmær-
kede Efterretningsvæsen snart . . under
Vejr med, hvem Gerningsmanden var. Forf

LandJli',1904.1. sp. 3. BerlTid}^^U1921AfL 3.

sp.3. I ogs. som betegnelse for post-, telegraf-

og telefonvæsenet. Hage*.74. efterrette-
lig, adj. [æfdar'rBdali] (f efterreOig). adv.

d. s. eU. -t ell. (f) -en. (cenyd. d. 8. (i bet. 2);

jf. ty. nachricht(l)ich) 1) (nu næppe br.)

som man kan rette sig efter; tilforladelig;
paalidelig; sikker (jf. uefterrettelig^.

Det eeneste, som jeg har fundet efterret-

ligt om denne store mand er (anført af)
Ole Bork. Holb.DNB.442. Kongen (havde)
ingen efterretlig Kundskab . . om (dette), sa.

DH.II.391. Blant disse flyvende Blade .

.

ere een Deel ret sindrige . . og efterrette-

hge. EPont.Men.II.241. BalU.BibJ.nc. La-
tin-Skolens „Traditioner og Legender",
som er hverken frygteligere eUer efter-

retteligere end Munkenes i Middel-Alderen.
Grun(Uv.BrS.367. Q som adv. Om denne
Handel kand læses mest efterretligen hos
Alb. Krantzium. Holb.DHJ.831. 2) om love,

befalinger, forskrifter olgn.: som man bør
rette sig efter; som maa (over)holdes. Hi-
storien, der burde være Sandheds Vidne .

.

og Menniskens efterretlige Regel i mang-
foldige slags Tilfælde. ESelskSkrJ.213. jf.:
For Fremmede, som ville skrifte i deres
Moders Maal, findes her en heel Rad
Skriftestole med den efterrettelige (o: vej-

ledende) Opskrift. Pro Lingva superioris
Saxomæ. EPont. Men. 1. 316. | nit kun O i

udtr. holde sig (noget) efterretteligt,
rette sig efter (en lov, en befaling); adlyde;
overholde. Told-Ordonaneer . . hvilke det
eene Stæd og Land saa vel bør holde sig
efterretlig som det andet. Holb.Samt.31. at

holde sig Lands-Loven og Forordningerne
efterrettelige. StampeJ.19. Hatich.Yn.466.
„Har jeg ikke befalet ham at holde Folk
fra Dørene, Ambrosius?" — „Jeg har og-
saa holdt mig Befalingen efterrettelig."
CKMolb.Amb.oO. Livet i flere Klostre un-
dergik en Forandring, idet man ej længere
holdt sig Stifterens . . strenge Regler efter-
rettelige. AarbKbhAmt.1920.44. (sjældnere)
om et løfte: *Sit Løfte holdt han sig og
efterretteUg (o: opfyldte det). PalM.IV.114.
Jf- («j-)- (^n var ikke) af de Folk, der
holdt sig ovenstaaende Grænse efterrette-
]ig^chand.TFJ.140.
Sfter-romantik, en. (æstet.) den paa

romantikken følgende og af denne som mønster
prægede retning i litteraturen. JørgJDanimar-
ca.(1921).o3. -romantisk, adj. (æslet.)
som tilJwrer den efter rotnantikken følgende
periode. Brandes.VII.8. \ runs:, et (jf.
cenyd. efterrunge; poet) (rungende) efterly

d

ell. genlyd. *alle I, som senere har sjunget. .
|

I er af hines Qvad kun Efterrunget. J^aresfr.
214. C3 -rykkende, paH. adj. [12] {jf.
fy. nachriicken; s/.) om tropper olgn.: som
rykker frem bagefter; efterfølgende. Saaledes
fandtes de af den efterrykkende Hær. £ZicA.

11.483. -saa, v. [15; 19] (især landbr.)

(til)saa paany (for at gøre saaningen mere
virkningsfuld). Levin. Eftersaaning burde
være langt almindeligere, end Tilfældet
er; der er næsten altid Pletter, som man
. . med Fordel kan eftersaa med Græs-
frø. LandmBJIl.173. StJørgen.(1904).139,
-saad, en. se -sæd 1. -samling, en. 1)

(sj.) d. s. s. -sankning. Sort.ClR.o. 2) (1. br.)

10 samling (session) af rigsdagen efter den egL
samling. Uørup.iIlJ.11. -sanke, v. [16; 191

[-isaii ',^9] vbs.-nmg (s. d.). {ænyd. d. s.; bibl.)

opsamle senere, hvad der er tubage (fra en
høst olgn.). Naar du plukker din Viingaard,
da skal du ikke siden eftersanke. oMos.24.
21. Mich.7J.(Chr.VI). -sankning, en.

[-isari" ^HaqJ (bibl.) vbs. til -sanke (jf.-sam-
Mng). VSO. du skal ikke gjøre en nøiagtig
Efter-Sankning af Axene (1871: høste det

a) Yderste;. 3Mos.l9. 9 (Lindberg). Mich. 7.1

(Chr.VI afvig.). O konkr.: er ikke Ephraims
eftersankning (1871 : Efterhøst; bedre end
Abi-Esers viin-høst? Dom.8.2 (Chr.VI).

t -savn, et savn (som en efterlader sig ved
sin bortgang). Hans Bortgang fra Arbeidet
foraarsagede ikke noget Eftersavn. FSO.
-se, r. [13.2] vbs. -syn (s. d.). {ænyd. d. s.;

jf. ty. nachsehen; især G (jf. dog FeUb.))
1) 19 se efter (hvorledes det forholder sig med

30 noget); ved selvsyn søge at faa rede paa ell.

overbevise sig om (noget); gennemse; under-
søge. tU manufacturers opkomst . . erfordres
en halle, hvor klæde og ulden gods kunde
proberes og eftersees. Cit.l705.(KbhDipl.
V1I.747). (han) er alle Aftener flittig ude at
observere og efterse (nu: undersøge olgn.)

Himmelens Beskaffenhed. Gram.Breve.272.
Jeg vU eftersee siden, hvad andre Sager, I

har faaet. HolbJepJII.1. *Dig tilkommer
40 det

i
At eftersee hans efterladte Sager. OeM.

(1841).V.244. (vi) eftersaae alle Dødsan-
mældelser i Aviserne. Blich.(1846).L62.

||

især om benyttelsen af bøger olgn.: „sCaa efter"

(for at finde et citat olgn.). *Ting, som man
kan eftersee,

| Og læse hos Ovid. Bagges.Com
F.56. Jeg husker det ikke ret, men jeg vil

eftersee det i mine Bøger.FSO. UngdGl.
1.26. den uhyre Plads, som (nadveren) ind-
tager i Datidens kristelige Mystik . . Man

50 efterse blot anden Del af Gorres' „Mystik".
BrandesJV.433.

||
(m. overgang til bet. 2:)

Har du efterseet (i talespr. : set efter;, om
alting er i Orden i Gjestekamrene.PAHeté.
Sk.Il.20. Han eftersaa' nøjagtigt i Stuerne,
men kunde ikke se, at der manglede noget
til et lykkeligt Hiem. PontJ.38. jf. bet. 3:

hun kunde ikke forstaa, at hendes Mand
hvert Øjeblik rendte og eftersaa, at (oftest:

saa efter om; Barnet var tørt. AndXx.M.
M 30. 2) se efter for (muligvis) at raade bod
paa noget; undersøge noget for at se, om det

trcenger ttl reparation olgn.; tage sig af.
(man bør) eftersee sine Klæder og Skoe
i alle Syeninger . . og Sømme. RaM.TUsk.
1796.109. (han var) gaaet ind i sit Vaa-
benkammer . . i den Tanke at pudse og
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efterse sine Skatte. JPJoc.ZJ 55. Skal jeg
ikke vaske din Bluse for dig — eller

efterse dine Skiorter? AndNx.FE. 111.56.

3) (nu 1. hr.) se til (at et arbejde udføres); tilse

(en bedrift olgn.); overvaage; føre tilsyn med;
inspicere, (han horn) for at eftersee Besty-
relsen af Gaard og Goås. Blich.(1846).IV.
255. Kommer ikke (løjtnanten) iaften og
efterseer (o : inspicerer) Vagten. H.rz.XVI.
313. CBernh.l V.l 73. Da han havde afspiist .

.

gik han ud i Husene for at eftersee Fol-
kene. AntNiels.FL.il. 112. en Dag mødte
hun op i Kostalden for at efterse om de
malkede rent.AndNx.PE.1.255. 4) f (overf.)

om tankevirksomhed: undersøge (omstcendig-

hederne ved en sag); gruble over (et problem);
overveje, apostlerne, og de ældste kom til-

sammen, at eftersee (1819: overlægge^
denne sag. ApG15.6(Chr.VI). en god Dom-
mer efterseer alle Sagens Omstændighe-
der . . førend han afsiger en Bom. Holb.

MTkr.362. sa.Heltind.1.258. jeg gaaer vi-

dere for at eftersee, hvorledes en . . for-

nuftig Hustrue , . kand forsøde de Bitter-

heder, som kand møde i Ægtestanden.
Spectator.256. -sende, v. [12] [-isæn'a]

vbs. -else, -ing. (især post. ell. telegr.) sende

(noget) efter (en, som ikke (længere) befinder

sig paa det i adressen opgivne sted); befordre

(en forsendelse) videre; ogs. [15]: sende (noget)

senere ell. bagefter. vAph.(1764). (de døde

fisk i akvariet) blev erstattet ved en Efter-

sending fra Paris. DagsTelegr.^/9l875.3.sp.l.

Fordrer Sygdomstilfældet (o : hos en soldat)

hurtig Hjælp, kan Indlæggelsen foregaa
(stra^), men Sygemelding (skal) snarest

eftersendes. Tjenesteregl.76. Ønsket om Ef-

tersendelse skal i Telegrammet anføres
umiddelbart foran Adressen. Sal.VII.225.

-sidder, en. [-|Se9'8r] (skol.) elev, der

„sidder efter" (se u. efter 12.i^. -sidninff,
en. [-|Se9'neii,] (skol.) det at „sidde efter" (se

u. efter 12.ij. EKaper. Den daglige Under-
visnings Form.^(1918).120. -sig:e, v. [-isi-'-

(q)a] (glda. d. s. (i bet. 1)) vbs. -else. 1) f
udtale en dom om en efter hans død; sige

(noget) om (en afdød). Det maa eftersiges

ham, at han var en redelig . . Mand. MO.
2) [16] GJ sige (ord, sættiinger osv.) efter

(en); gentage (hvad en anden har sagt; mods.
foresigej. vAph.(1764). Ved idelig Eftersi-

gelse lærer man Udtalen af Sproget.FSO.
*I Hans Navn vi eftersige,

|
Som vi kan,

vor Herres Bøn. Grundtv!sS.I.207. smst.IV.

158. Han maatte eftersige, hvad den anden
foresagde ham. MO. || ogs. : gentage paa en
tankeløs ell. uselvstændig maade; efterplapre.

dersom En, der aldrig var bleven troende,

vilde tankeløst eftersige dette Ord „vi ere

nu Frelsen nærmere end da vi bleve tro-

ende", saa er det Meningsløshed. ^ier/cX
216. ligegyldig ved, om han har udfundet
(sandheden), eller han blot eftersiger det
li?exie. smst.IV. 123. -sigt-veksel, en.

[æfdar'segd-] Y veksel, der forfalder til be-

taling en vis tid „efter sigt" o: efter at den

er forevist trassaten; avisoveksel. Hage.'715.
O -skabe, v. [16.i] [-isga'ba] (1. br.) især
m. h. t. kunstneriske ell. videnskabelige ydelser

:

skabe (et værk) med noget andet som for-
billede, jeg vilde . . forsøge, at efterskabe
(naturens) skiønne Optrin paa det ud-
spændte Lærred. Birch.II.81. naar vi glem-
me vor egen Natur og laane, hvad vi have
bedre hjemme, eller efterligne, hvor vi

10 burde efterskabe. Ørst. VII.54. smst.IX.64.

t -skikke, v. [12.2] (Jf. ty. nachschicken)
sende (som bud osv.) efter (en), (et bud)
blev ilende efterskikked Hoffmesteren . .

at give ydermeere Berættning om Allting.
Holb.DH.lI.877. vAph.(1764). CP -skin,
et. d. s. s. -glans; i egl. bet.: et Efterskin
som Aftenrødens. Grrundtv.BrS.352. didop,
hvor man ved Sommersolhverv har Næti-
ter, der ligne Dagen paa et Haar, saa man

20 ved Solens Efterskin uden Møje kan læse
den fineste Skriit. Barfod.F.I.280. \\ især
billedl. ell. overf.: *Himmel- Klarhed og
Engle-Sang,

|
Dem gav os Gud med Fre-

den, I Efter-Skin de og Efter-Klang
|
Har

trindt i Kristenheden. Grundtv.SSdII.40.
*Et Kraftens Efterskin, som eders lave
Baade

|
Er Efterskin af Danmarks stolte

Flaade. sa.PS.I.5i4. smst.VIL334. Molb.
EL.27. „Han lever! . . Ak nei" — . . men

30 det var dog ligesom et Efterskin af Sjæ-
lens Lys endnu gled hen over det store

Aasyn. Ing.PO. II. 314. Mart. Levnet. 1. 10.

et mat efterskin af den fordums glans.

FDyrlund.TN.215. -skole, en. (skol.)

skole (især: paa landet), som gennemgaas
efter afslutningen af den egentlige skolegang

(i folkeskolen); fortsættelsesskole. Nordvesi-
sjællandsFolkeblad.^^lsl872.1.sp.2. Eftersko-
ler (maa) fortsætte den egentlige Børne-

40 skoles Gjerning. DagbV^/al882.1.sp.6. Efter-

skolen i H. modtager Elever af begge
Køn. FlensbA.Vil894.3.sp.3. Han (o : en søn-

derjyde) havde slet ingen dansk Under-
visning faaet, havde hverken været paa
Efterskole eller Højskole i Kongeriget.
VilhAnd.HS.371. || uegl: et Aars Studium
ved Universitetet (er) ingen daarlig Ef-
terskole (o: efter artium). VortHj. 12. 72.

t -skrab, et. [12.i] madrester, der skrabes

50 af gryder ell. pander. Moth.(MO.). VSO.
\\

(overf.) om værdiløse rester; „skrab", de for-

drevne Hugonotter (nedsatte) sig i Preus-
sen . . vi (maatte) lade os nøie med Efter-

skrabet.7S0. -skrift, en, (i bet. 2; sj.)

et (Rahb.E.II.339). flt. -er. 1) [16.i] (sj.)

til -skrive 2.1 : efterligning af en andens
haandskrift. (han mente at kunne) skrive
al Slags Skrift saaledes efter, at man ikke
kunde kiænde det rette fra hans Efter-

60skxiU.Rahb.E.I.142. 2) [12; 15] « vAph.
(1 764); dannet efter nylat. postscriptum,j/. ty.

nachschrift samt Efterord) bemærkning(er),
som en forfatter ell. (især) brevskriver føjer

til (et skrift, et brev); postskriptum. VSO. (i

brevet skrev han) tilsidst i et otte Dage se-

nere tilføiet Efterskrift, et Par flygtig hen-
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kastede Ord. Eahb.EJI.339. har du seet,

der staaer en Efterskrift paa den anden
Side af Brevet? Hrz.II.41. Afsluttende
uvidenskabelig Efterskrift til de philoso-

phiske Smuler. Kierk.(bogtitel.l846j. man
pleier at sige, at Fruentimmeres Breve
væsentligen bestaae af Efterskrifter. Eierk.

VL140. (jf. Goldschm.III.483. BrandesJI.
358). Schand.IF.149. Af Hans Mikkel-
sens Fortale (tU Metamorphosis) er Efter-

skriften det vigtigste. Der staar saaledes

:

„P. S. Dette bliver uden Tvivl mit sidste poe-
tiske Skrift." VilhAnd.Erasm.II.71. -skri-
ve, r. f-|Sgri-'v8] vhs. -ning (VSO. MO.
Goos.III.335), jf. -skrift, {glda. d. s. (i bet. 1),

jf. ty. nachschreiben) 1) [12] f part. efter-
skrev en som adj.: som er skrevet (opført,

neevnt) nedenfor; (efter)følgende (i opreg-
ninger olgn.). Præsterne skulle forrette

Guds tieniste i Kirken paa efterskrevne
Tider om Aaret. 1. Paa alle Søndage. 2.

Paa efterfølgende Helligdage. DL.2—4—o.

Vidnet maa tilholdes at svare paa efter-

skrevne Poster. VSO. MO. 2) [16.i] 2.1)

(is(jsr jur.) (søge at) eftergøre (en andens
haandskrift, især i bedragerisk hensigt);

efterligne i skrift. Befindis og bevisis no-
gen at have efterskrevet anden Mands
Haand, og hans Segl eftertrygt. DL.6

—

18—6. Holb.Paars.146. *Jeg kjender den
Mand, som uden mindste Feil | Hans Haand
kan efterskrrve. Hatich.SD.IlJ287. ieg(lod)
mine Børn . . afskrive en Pagina, at de
ved at efterskrive de skjønne Skriftbog-
staver . . maatte øves udi Pennens Førelse.
Kierk.VI.8. Den, der efterskriver Kongens
Navn, straffes med Strafarbeide. S^ra^eZoi-

^Vtl866.§272. Goos.III.33o. 2.2) GJ (1. br.j

geniage (hvad en anden har skrevet) ell.

efterligne (en andens litterære frembringel-
ser) ; efterdigte olgn. Alt hvad der var sagt
og skrevet, eftersagt og efterskrevet . .

afVenner og af Fiender. Molb.EL.96. *Jeg
ønsker Ingens Sang at efterskrive. Drachm.
UD.82. jf.: saa lidet som i den digterisk
frembringende og at jeg saa skal sige
foreskrivende Novelle, ligesaa lidet i den
efterskrivende og som Tjenende sig un-
derordnende Critik. Kierh. VIII. 72. 2.3)
(sj.) nedskrive efter en andens mundtlige
fremstilling, de efter hans Død udgivne
efterskrevne Prædikener, der ere opfat-
tede lige fra hans Mund. Mynst.Levnet.233.
•skud, et. 1) hvad der „skydes tiX" (betales,
leveres) senere, efter noget andet; især: efter-
betaling; senere tilskud (efter det egl. ind-
skud; jf. Forskud; nu 1. br. og kun T om
senere tillæg til forsikringspræmie). vAph.
(1764). Efterskud (er et) Tillæg til det
giorte Indskud. VSO. lang Erfaring har
viist, at det ordinaire Contingent . . ikke
er tilstrækkeligt . . men at de Forsikkrede
ideligen have maattet udrede stundom be-
tydelige Efterskud. PZ.3/9^8^ 7. De (mod
haglskade) forsikrede have Krav paa inden
rimelig Frist at underrettes om, hvorvidt

der . . paahvUer dem noget Efterskud.
VoHBjJII2.97. Hage.'855.

|| f overf. (jf.
Leth.(1800)). vi fik det Efterskud af Vin-
ter (o: en eftervinter). Rahb.Tilsk.1795.321.
(han kom) for at erfare, hvad der var paa
Færde, og naar (mine kontubernaler) da
svarte ham: at jeg slog dem! gav (han)
dem et Udet Efteråkud i samme Mønt (o

:

nok en dragt prygl). saÆJ.136. 2) (sj.)

10 planteskud, som vokser frem senere end ventet

ell. normalt, (især billedl. :) 'det svage Efter-
skud

I
af en alt fortrøsket Stamme. Schand.

ND.31. •Vantrevne Efterskud vor Tid kun
avler I af Fortids stolte Skov. sa.UD.134.
-skulker, en. [12.2] [-isgul^ar, -isgol^ar]
(sj.) person, som komtner (listende, „skul-
kende") bagefter, (især billedl. ell. overf).
Jeg har (ventet paa) et Par Efterskulkere
(o: bidragydere ttl et mindeskrift) som, efter

20 at have . , mældt dem selv, alligevel ere
udeblevne. Rahb.(CLNMynst.B.lol). Her-
med denne Vinterblomst, som en Efter-
skulker fra i Gaar. sa.(CLXMynst.NB.226).
den sejrende Fremskridtshærs blege Efter-
skulkere, der blot fulgte Fanerne af Frygt.
PontXP.VI.64. -skær, et. [12.i; 15] (iscer

poet.) svagere efterglans ell. genskær. 'So-
lens Efterskiær (o: efter solnedgang). Oehl.
L.I.165. *Skyens Glands, naar Solskin den

30 omsvæver, | Og Lysets Efterskjær paa
Hav og Kyst. PalM.IV.99. || billedl. ell. overf.
*naar din bedste Sang kun er en Klage,

|

Et Efterskjær af gamle Seklers Glands.
Hauch.IV.102. »Vaarens Efterskjær. Hostr.
SDJI.54. Jeg har med disse mine Øjne
set Danmarks Frembrud som Saxo og
Ewald. Jeg har set Efterskæret deraf i

Historien, i . . Folkets aandelige Historie.
VilhAnd.HS.28. -slaa, v. {ænyd. d.s.; jf.

40 ty. nachschlagen samt -slag, -slæt) 1) [16.i]

(yiu næppe br.) eftergøre (mønt olgn.) ved
prægning (især: i bedragerisk hensigt), efter-

slaae Kongens Mønt. VSO. Disse Rigs-
orter ere efterslagne.stn«<. 2) [13.i] (i tale-

spr. kun slaa efterø slaa op (i en bog olgn.

for at finde et citat, et ord osv.); efterse ell.

opsøge i en bog olgn. (neutra) burde helst
opregnes i alphabétisk orden, at de des
lættere kunde éfterslåaes og findes. Høysg.

50 AG.32. (hun) hentede sin Bibel. — „Det
Sted om Fuglene vil jeg dog ikke efter-

slaae, — det kjende vi nok.** Ing.EF.V.23.
Hauch.VI.224. (man) kan i Chateaubriands
Anmeldelse . . efterslaa hans Forfærdelses-
udbrud, brandes. F.77. Man efterslaa det
Sted i „ReisebUder", der er blevet lagt
ham mest tU Last som Udtryk for Praleri

.

smst. VI. 434. PontDet ideale Hjem. (1900).
48. Blaum.Sk.U2. -slag, et. 1) (sj.) (sva-

60 gere) slag, som følger efter et andet; spec.

:

d.s. s. Bedeslag. Aftenklokkens dæmpede
Toner (klang) over Søen fra StiUeby Kir-
ke; de ni Efterslag førtes . . som Akkor-
der frem gennem Luften. -fier^s.i^Jtf. 35.

2) (sprogv., 1. br.) svagere ell. kortere lyd,

som følger efter en ^cerkere eU. længere;

Vf. Rentrykt >•/, 1921 12
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(efterfølgende) hilyd. (næselyden i fynsk)
med sit jeagtige Efterslag. jp'Z^yrZwnd.ZJds.

19. 3) cT dels: tone(r), der danner afslut-

ningen paa en trille, dels: tone(r) af kort

varighed, der, som del af en hovedtone, dan-
ner en overgang til den følgende hovedtone;

øgs. om de herved anvendte noder. Geb.MusK.
40.58. jf. 59. SaUVI.743. -slurk, en.

(1. br.) Venligt løb man . . ud paa Gaden
efter (ligfølget) og bød dem endnu en Efter-
slurk paa vejen. TroelsL.XIV.155. Drachm.
VT.302. -slæb, et. [12.2] (sj.) det som
slæbes efter (en). Amberg. (overf.:) „slæng"

af kritikløse tilhængere olgn. Puseyismens
Ordførere (er) sunkne over i den romerske
Kirkes Skjød, og have tilført den et tal-

rigt Efterslæb af Vroselytev. RNClaus.SO.
40. jf. ogs. Feilb. -slægt, en. flt. (1. br.)

-er (0Bung.P.133). (jf. ty. nachgeschlecht;
især poet. ell. i højere stil) kommende slægt-

led; efterkommere; nu især (oftest i best. f.)
i al alm. om de i et senere tidsrum levende

mennesker, efterverdenen, sjældnere om en be-

stemt persons, ell. gruppe af personers, efter-

kommere. Efterslægtens Domme, som ere
det fornemmeste Maal for Æren. JSneed.
II1.74. *Hun fik en værdig Mand, og han
en værdig Mage,

|
Naturen lover selv en

talrig EiterslægtEiv. 11.106. smst.VI.15.
Grundtv. Udv. III. 608. Kierk. VI. 455. nu
gaar hendes Tragten ud paa at gaa i en
værdig Skikkelse over i sine Børns og sin

Efterslægts Erindring. JLange.1.378. Efter-
kommerne skulle tjene ham; der skal for-

tælles om Herren til Efterslægten (Chr.VI
afvig.). Ps.22.31. Sværmeriet for en bedre
Opdragelse af Efterslægten er . . et af de
ædleste Træk hos det attende Aarhun-
dredes Menneskevenner. HBegtr.DF.1.28.
hvert Kongebrev og Skøde min Haand
har skrevet . . ligger ude i Provinsarkivet
opbevaret tU de fjerneste Efterslægter!
OBung.P.133. Selskabet for Efter-
slægten (Efterslægt(s)selskabet), stiftet

1786. jf.: *HalvhunÆred' Aar har seet vort
Selskab virke

|
Med Kraft for Efterslæg-

tens TaTY.nrz.D.IV.131. Efterslægten,
(dagl.) navn paa den af dette selskab mftede
skole. Jeg har ikke andre Søskende end
en Broder, som gaaer i Efterslægten. Hostr.
GE.80. Beumert.S0.20. f -slægte, v.

[16.i] {ænyd. d. s.; jf. ty. (især nt.) nach-
schlachten, samt hty. nachschlagen) slægte

(en) paa. 'Hun, som en Arving, dem i

Ellogskab efterslegter.T^^^orm./Satiii. vAph.
(1764). -slæt, en, (1. br.) et (Eeib.Pros.V.
298. DagbUliol861.1.sp.3). flt. (sj.) d. s. 1)

(landbr.) den anden slæt, der høstes paa eng
ell. græsmark; eftergrøde, da Kieveren atter

havde opnaaet en god Vext (lod jeg) slaae

Efterslet tO 2 Læs Høe. Olufs.NyOec.1.3.
en stor Mark med Efterslet af Kløver.
Bist.S.284. MøllH.L511. LandmB.I1.109.
Feilb. jf.: der skal bUve en Efterslæt
(Chr.VI: nogle vun-qvistej tUovers derudi,
som naar man ryster et Olietræ: to eUer

tre Bær i den øverste Top.Es.17.6. 2}
(især O j billedl. ell. overf. *Øiiskte sig din
Grusomhed

|
En Efterslæt af Vredens

længstfuldendte Høst. Oehl.IIY.181. Reg-
ner, som ansaae (den nye kamp) kun for
en Efter-Slæt (o: at være af ringe betyd-
ning), melede ham ned med alle hans
Følgesvende. Grundtv.Saxo.II.253.

|j især
om litterære frembringelser. IIeib.Pros. V.298.

10 Hvad var (de unge digteres) Produktion?
Dilettantisme, en mere eUer mindre god
Efterslæt. Schand. TF. II. 388. smst. 334. i

Literaturen, hvor den historiske Roman
endnu blomstrer som en sildig Efterslæt
af Walter Scott. Brandes.X.6 9. i bogtitler:

Efterslæt af Grundtvigs Salmesang, (bog-

titel.1881). Breve fra Julius Lange. Efter-
slæt.(bogtitel.l903).

|| (1. br.) om en fests fort-

sættelse (næste aften) efter hovedfesten : Næste
20 Dag gik Drengen med Tudehornet igen-
nem Lejet, højlydt forkyndende: „Der er
Efterslæt i Paviljonen i Aften Klokken
syv.« ChKjerulf.GE.268. -smag, en. (jf.
ty. nachgeschmack) smag, som bliver tilbage

ell. indfinder sig, efter at man har nydt
noget; især om en ubehagelig (bitter, ram
olgn.) bismag. Moth.S521. (siruppen) sma-
ger sødt, uden saa betydeUg Afsmag eller

Eftersmag, at den jo kan bruges til al

å) Slags Mad. Olufs.NyOec.1.115. en beedsk
og syrMg Smag . . som man dog for dens
modbydelige Eftersmag snart faaer Væm-
melse for. Bahb.Tilsk.1798.668. *I brygger
Øllet med for megen Humle,

|
Det har en

bitter Eftersmag. Oehl.EA.312. Laurbær-
træets Frugt har . . en bitter Eftersmag.
Eauch.VI.322. Schand.SD.108. Panum.547.

Il
billedl. ell. overf. snart var Forordet Pro-

duktionens Fordraaber, snart en Efter-

40 smag af den. Kierk.V.5. Bergs.FM.52. som
Eftersmag af dér indvundet Lærdom (havde
han) beholdt en stærk Tro paa den sta-

digt fremskridende Bondekultur. -Brandes.

FJ85. Jeg havde faaet nok af Bettys .

.

kælne Sødme, der alt for ofte endte i Kval-
me og med bitter Eftersmag af Hysteri
og Skændsmaal. JIiars.J.ir.89. -smæk,
et, (nu kun dial.) en (Esp.481). {ænyd. d.s.;

dagl.) egl.: smæk (slag), som man faar bag-

50 efter. jf. Feilb. \\ i alm. kun overf.: ubehage-
lig følge ell. eftervirkning ; bagslag; reaktion

(jf. Bagsmæk 2). *Men vogte dig for

Eftersmek:
|
At Verden ikke dømmer,

|

Dit Vers er Lapperie og Drek,
|
Og Rii-

meren en DTømmer.Beenb.II.lll. VSO.
MO. Feilb. i øjeblikket gaar forretningen

i'

o strygende, men pas paa, at der ikke
[ommer et eftersmæk

j || især om en sva-

gere eftervirkning af en foregaaende ube-

60 hagelig tilstand; om sygdom(s-anfald) : *Et
Eftersmæk af Svimmelen han følte. PalM.
V.46. Venlige Sjæle fortolkede denne
uventede Troesforandring som Hjærne-
betændelsens Eftersmæk. Jør^'.Fi^.^??. om
(vinter)kulde (jf. VSO.): dette Eftersmæk
af Vinter, som vi have faaet, er meget
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føleligt. CBernh.riI.81. BerlTid.^Vtl904.
M.3.sp.3. -snak, en. 1) (nu 1. br. i rigs-

spr.) d. s. s. Bagsnak. Moth.S559. Det er

nu saaledes aftalt og besluttet, nu hielper

ingen Eftersnak. VSO. "Denne Snak
|
Er

nu som Kvinders Eftersnak om Brætspil,
|

Hvordan det stod, og hvad man kunde
gjort. Recke.KLJ07. Feilb. 2) [16] (I br.)

tankeløs (ukritisk) gentagelse af, hvad andre
tidligere har sagt; efterplapren olgn. (jf.

-snakkeri^. Efterklang af det romantiske
Lyrespil og Eftersnak fra de store skan-
dinaviske Fester var snart alt det „aande-
lige Liv", der rørte sig i Studenternes
Las.HBegtr.DF.IV.262. O -snakke,
V. [16] (jf. -snak 2, -snakkeri^. Kun selv-

tænkt, ej eftersnakket Kundskab . . kan
give sin Besidder .. varig Nytte. JMSmidth.
(ForSandhed.VI.330). Ørst.1.98. (hun) efter-

snakker Mænd, der have tænkt dybere
end hxm. Hauch.IV.170. HCAnd.XII.lOO.
et planket Fruentimmers Eftersnakken af

en gammel Mands alvorlige Orå.Kierk.
VIII.31. Jeg trodser paa en vis Oprigtig-
hed, der forbyder mig at eftersnakke hvad
jeg ikke kan forstaae. s»is^Fi/..54J[. (om
dyr:) (stærene lærer) med Lethed at fløjte

smaa Melodier, der gjentages for dem, og
at eftersnakke enkelte Ord og Vendinger.
BMøll.DyL.II.102. C3 -snakker, en.

[16] Naar de selvstændigere Aander have
sat en Bevægelse i Gang, faaer denne
snart en Skare af Eftersnakkere. Ørst.VIII.
179. Hegels Eftersnakkere. P3føH.JI.505.
Brandes.II.359. Eftersnakkernes Skare . .

der troede blindt paa den danske Voltaire.
Jørg.VF.88. jf: Der har levet én Millet,
som har gjort dybt Indtryk ved sine Skil-
dringer af den fattige Bondes Liv . . og
saa kommer der . . en Hærskare af Efter-
snakkere blandt Malere og Billedhuggere.
OMatthies.SS.70. O -snakkeri, et. [16]
Ørst.VI.130. 'Daarskab og Eftersnakken!
Maaskee

|
Et Par Tirader af en Bog, hun

læser. Jrz.ZF.94. Schand.TFJL108. Bran-
des.NG.257. -som, konj. (ænyd. d. s., jf.
glda. effter thet som, effter thi som, oldn.
eptir Q)vi) sem, egl.: overensstemmende med,
saaledes som, sml. efterdi, mnt. nademe, ty.

nachdem samt Mikkels.Ordf.542.547) 1) for
at betegne overensstemmelse, noget tilsvarende
olgn., ogs. skrevet efter som, se u. efter 8.3,

9a og 9.2. 2) (iscer caj som aarsags-konj.:
siden; da; saasom. (d. s. s. da 13; }/,
MikkeU.0rdf.529ff.). Det synes mig got,
at forkynde de . . gierninger, som . . Gud
haver glort imod mig . . Eftersom hans
tegn ere store. Dan.4.3(Chr.VI). Jeg vidste
. . at mand skulle begynde Talen (o: ved
et frieri) af det Ord saasom eller eftersom.
Holb.EandstJ.3. Man skulde tæncke . . at
det var mod sidste Verdens Tilder, efter-
som man seer Fluer vil sætte sig op mod
Elephanter. sa.Tyfc.F.S. Jeg troer . . I ere
fra Jylland, eftersom I kand saa brav for-
tælle Eventyr. sa.ZJLF.^. Kom GrønnegJI.

207. BøysgAG.6. For det første nægtes
det, eftersom det strider imod Deut. (o:

5 Mos.) XIX.21. Ew.(1914).1.29. eftersom
de dog havde hinanden kjær i Hjærtet,
saa varede det ikke ret længe før de atter

bleve ioT\igte. Hauch.V.99. Goldschm.Hjl.
11.815. Saa skulde Onkel Peter forklare
sig, eftersom der ingen Anden var til det.

BuddeJ'.222. hendes Ord {forstod de) gan-
10 ske vist, eftersom det var Dansk, men med
den matte Omtrentlighed, med hvilken
man forstaar et fremmed Sprog. JPJacJI.
29. Kehler.(Pol.''yiil920.8.sp.3). |] i spøg.

efterligning af grammatikalske remser olgn.

(sml. u. -(uj: det kan ikke lade sig gøre,
eftersom, saasom og sidei^(han ikke
er hjemme) \jf.: Hør, Højstærede! saasom
og eftersom jeg ikke er starblind, har jeg
naturligviis for over en Maaned siden gjort

20 den Opdagelse, at du gik med Frierhand-
skeme i Lommen. Hostr.G.134. || m. over-

gang til bet. 1 : han har virkelig . . temme-
lig megen „savoir", eftersom han ikke har
faaet sin Dannelse paa højere Steder, sa.

Int.l2.
II
(nu næppe br. i skriftspr.:) Dette

beklage vi saameget desmere, efter-

som (««; somj han tidligere . . dog har
lagt for Dagen, at han ikke ganske mang-
lede et Slags Aidæg. Hauch.V1.266. strenge

30 Forholdsregler kunde saameget min-
dre undgaaes, eftersom adskillige Forbin-
delser . . vare opdagede. sm8t.IV.245. (jf.
u. da 13.1 samt Mikkels.Ordf.§193, anm. 3).

-sommer, en. 1) (sj.) varme, sommerlige
dage, som kommer efter den egentlige som-
mers ophør; indiansk sommer. VSO. MO.
(overf.:) Hahn levede flere Aar . . hos
mig. Det var en smuk Eftersommer for
ham. NatTid.*/6l911.Till.3.sp.4. 2) den sidste

40 del af sommeren; sensommer (mods. For-
sommery. Rahb.E.V.191. Foraaret er dog
den skjønneste Tid at forelske sig i. Efter-
sommeren den skjønneste at være ved sit

Ønskes Maal. Kierk.I.406. BichJ.68. Tops.
11.194. Den næste Dag var en af dem,
paa hvilken Eftersommeren er saa rig.

Dag med rask kølig Yinå. JFJac.II.312.
Mens Løvet falder— det brune, det gule,
det røde — glimrer det i Eftersommerens

50 skjønneste FTiigt.VigMøll.EJ.112. Feilb.

-sorg, en. (jf. ty. nachsorge; mods. For-
sorg) sorg (bekymring), som kommer for sent

(bagefter). Eftersorg . . kaldes det, når
mand fortryder båg efter, at mand har
giort Ude. Moth. S611. nu kun (foræld.) i

ordspr.: bedre at have forsorg end efter-

sorg. smst. jf. MO. O -spejde, v. [13]

[-(Sbai'da] {jf. ty. naehspåhen; s/.) ivrigt

søge (spejde) efter (for at finde noget eU.

60 komme til klarhed over noget). vAph.(1764).
(rejsen) var ham, med hans varme Følelse
for Naturskiønheder, og hans øvede Øie
tU at efterspeide og opdage dem, høist

he]i3ige]xg.RahbJ:.II.209. At forfølge og
efterspeide os, vUde være et forgieves Ar-
beid. 0ehl.Øen.(1824)JVJ84. D<yrph.Sofo1t-

12*
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les.192. -spil, et. {ænyd. d. s. (i bet. i); e/"-

^er fy. nachspiel) 1) (teat.) skuespil af min-
dre betydning, som gives efter hovedstykket

(ogs. om pantomimer olgn. lettere underhold-
ning; jf. -stykkej. Paa Gomoediehuset op-
førdes et Efterspil af Liniedandsere, Pan-
tomimer, etc. FSO. Rahb.E.n.280. Rolst.II.

152. Diderik Menschenskræk, maaske og-
saa Hem-ik og Pernille, (er skrevet) for at

skaffe smaa lystige Efterspil, der kunde
:fylde Aftenen nå.Nystrøm.ÉO.léO. smst.30.

Jf. : Kaffen — dette , . saa idylliske Efter-

spil til Dinerens spændende borgerlige
Drama. Gjel.T.47. \\ især overf.: hændelse

(episode), som er en fortsættelse ell. følge af
en foregaaende tildragelse; oftest om hvad
der er ubehageligt ell. farligt (jf. Nachspi(e)l^.

det Senere er saa langtfra at være et Ef-
terspil, at snarere Forlovelsen var et For-
spil. Kierk.VI.238. Dette Optrin fik et blo-

digt Efterspil, ilfO. skænderiet udartede
tU slagsmaal, saa politiet maatte gribe
ind; efterspillet foregik paa domhuset

j

2) t „Eftersnak om et Spil især med Kort,
hvorledes det kunde have været spillet

anderledes." VSO. Han kommer altid frem
med sit EfterspU. smsi 3) {efter nylat.

postludium; m^ds. Præludium) J" afslut-

ningen paa (ell. de sidste akkorder af) et mu-
sikstykke ell. (især) akkompagnement til sang
olgn. Geb.MusK.74. MusikL.III.49. \\ ogs.

(1. br.): orgelstykke, der spilles efter gudstjene-

stens afslutning (,.til udgang"), medens menig-
heden forlader kirken; udgangsspil; postlu-

dium. SaUVI.744. O -spille, V. [16] [-|Sbe-

l'a] overf.: paa Haiti, hvor aUe Rædsels-Sce-
ner fra det franske Moderland efterhaanden
syntes at skulle efterspilles (o: gentages).

Hrz.KV.180. f -spise, en. (Jf. ty. naeh-
speise) d. s. s. -mad 1. vAph.(1764). VSO.
G) -spore, v. [13] [-|Sbo'ra] vbs. -ing (vAph.
(1764). HCAnd.VII.157. Riget.^ynl910.5.
sp.6) ell. (sj.) -else (VSO.). (jf ty. nach-
spiiren) 1) søge at komme paa spor efter

(nogen ell. noget) ell. forfølge et spor (for
at finde nogen ell. noget); (søge at) opspore.

De to smaa Stalddrenge, der utrættelig
havde eftersporet Dandsernes (o: hing-

stenes, dystløbernes) Vei lige til Stokholm.
Ing.KE.II.225. det lille Dyr, som i stille

Travlhed eftersporede Klrokodilens Æg.
Winth.Krum.l8. jeg vil gaae paa Efter-

sporing, see at finde Nogen, jeg kan om-
gaaes med.HCAnd.VII.157. Ethvert Skridt,

han giorde, blev eftersporet. MO. || især:

søge at faa fat i ell. fange (vildt, forbrydere

olgn.). Efterspore , . YMtet.vAph.(1764).
VSO. Den undvegne Morder blev . . efter-

lyst og ivrig eftersporet. Ing.LB.I.25. jf.:
Man lod overalt efterspore de Sammen-
svorne. MO. 2) (søge at) finde ud af; søge

klarhed over; undersøge; efterforske. Sand-
hedens Eftersporen og Udfinden er Hoved-
formaalet. Bagges.Jød.66. det (er) vel værd
at efterspore de Love, hvorefter Menne-
skene kunne tUegne sig Sandheder. jØrsf.

1X34. *Vi paa Tankens Kongevej
|
Efter-

spore Ordets Gaade. Grundtv.SS.V.255. 'Alt
har jeg forsket ud og eftersporet. PaZM.
TreD.9. Schand.VV.298. Lader os ransage
vore Veie, og efterspore (Chr.VI: opspore

j

dem, og vende om til Herren. -Be^^r.S.^O.

Dette vakte hans Interesse, han efter-

sporede i Literaturen, hvad der vidstes
om Sollysets Indvirkning. Pol.^^lu 1903.1.

10 sp.8. 3) finde spor af (noget); spore; skelne.

I ville see, at der Intet kan være til. Stort
eller Lidet, uden at der jo er en Fornuft
deri at efterspore. Ørst.VlI. 188. Histori-
keren . . gaar ud paa at efterspore Sam-
menhæng. VVed. (NatTid.''^l&1921.Aft.2.sp.

3). -spænde, v. [15; 19] [-|Sbæn'9] vbs.

-ing. spænde ell. stramme (en maskindel),

efterhaanden som den slappes, løsnes osv.

Lejerne (paa en plejlstangs forbindelse) bør
20 være Kuglelejer, der kunne efterspændes.

LandmB.I.631. VærktMask.71.115. -spar-
ge, V. [13] [-isbør'qa] vbs. -sel (s. d.), f -else

(jf.VSO.). (glda. effterspør(j)e) 1) (nu sj )
spørge efter (hvorledes det forholder sig med
noget); (fore)spørge; ogs. uden fremsættelse

af direkte spørgsmaal: efterforske; under-
søge. Alt hvad som selges i slagterboe,
det æder (o: spis det), og efterspørger intet
(o: om det hidrører fra afgudso/fer) (1819:

30 uden at spørge^, for samvittighedens skyld.
lCor.l0.25(Chr.VI). man havde efterspurt
hos den Engelske Gesant, om det var sant,

at hans Herre havde faaet Pengene. Holb.
DH.III.120. »Derfor mit Hierte! aldrig
sørge!

I

Hvad hændes skal, ei efterspørge 1

JSneed.III.72. Seidelin.233. Grunden til

(hans) Forstemthed blev naturligvis efter-

spurgt. SMc^.2F.657. Jeg har ladet efter-

spørge, om han endnu skulde være i Byen.
40 MO. m. overgang til bet. 2: Tabte eller

glemte Genstande efterspørges i „Depotet
for fundne Sager«. Krak.1920.1.234. 2) (især

t) spørge efter (noget, for at komme i be-

siddelse af det); søge at faa (en vare) til

købs. Naar de, der disponere over visse
Summer, viUe forbruge dem straks, efter-

spørge de Forbrugsgenstande, og disse

blive producerede. Sal.X.l 73. (det er ikke)

Metermaalene, der særlig efterspørges,

so men Kilogramlodder. Poi.**'/8i9i5. 5. (va-

rerne) bliver for dyre for disse Lande tU
at de kan efterspørge dem i samme Om-
fang som hiåtil. smst.-^/el920.7.sp.3. jf: de
Penge, der . . sparedes, vilde efterspørge
andre Varer. Tilsk.1907.988. || især i part.

efterspurgt, ofte brugt som adj.: som er

genstand for efterspørgsel ell. købelyst; ogs.

m. udvidet bet.: søgt; eftertragtet, (synge-

spillet) Balders Død . . blev saa hyppig
60 efterspurgt, at der maatte giøres et heelt

nyt Oplag deraf. Molb.EL.164. (hun) lærte
mig at lave Vifter og andre Smaating .

.

mine Arbejder bleve snart efterspurgte.

Schand.F.52. Drachm.STL.106. (rødspæt-

ten) er hos os en meget efterspurgt Fisk.

BMøll.DyL.III.190. jf.: naar hun . . paa et
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Bal saae en forlovet Pige danse . . med
sin Forlovede, men eUers ikke være me-

fet efterspurgt (o: eftertragtet, ..ombejlet").

'ops.II.92. -spargsel, en. [-,sbørs(8)l]

flt. (1. br.j -sier (Bøgh.III.lo4). vhs. tU
-spørge. 1) (nu l.br.) til -spørge 1; især:

forespørgsel. Moth.S705. At giøre Efter-
spørgsel om noget. FSO. ]es(har), uagtet
megen Efterspørgsel, ikke kunnet faae .

.

Oplysning derom. MolbJDaghJ.36. Efter en
møjsommelig Efterspørgsel havde han .

.

opdaget, at hun opholdt sig . . paa Nørre-
gade. PlføttJ.508. Hrz.XV.324. BøghJII.
154. *paa Efterspørgsel han erfared,

|

At Bogen gjemtes inde ved BiUardet.
PalM.V.239. paa nærmere Efterspørgsel
erfarede jeg, at Gendarmens Fremstilling
var fuldkommen rigtig. BergsJ^P.99. (far-

æld.) i høfligheds-udtr.: „hvordan staar det
tU her i Landet?" — „Jeg takker skyldigst
for Efterspørsel." Holb£amt.23. „hvordan
staar det til?" — „Vel nok Maansør. Jeg
tacker for god Efterspørsel." sa.Jean. F.<2.

JPJacJ.163. „Hvor gaar det ellers med
Håndteringen?" . . „Vel nok, med skyldig
Tak for gunstig Efterspørgsel." «»w«<. 290.
2) (især jj til -spørge 2. Smør var næsten
ukjendt, før der blev Efterspørgsel derom
af FTemmeåe. EstrupJIistBl.88. Da Gym-
nastikundervisningen griber mere . . om
sig, vU (gymnastiksko) finde rigelig Efter-
spørgsel. Skomagb.63. BerlTid."/iil904.M.3.
sp.3. Enhver Tings „virkelige" Pris af-

hænger af Tilbud og Efterspørgsel.
Brandes.VII.523. TroelsL.VM. Jf. : TU den
Enes Tilbud svarer den Andens Efter-
spørgsel; den Ene har tilovers, hvad den
Anden mangler og ønsker. Hø/fd.E. 239.
SUge Foredrag har desværre et kun alt-

for stort PubSkum i Højskolekredse, og
Tilbud svarer, som sædvanlig, til Efter-
spørgsel. .7akKnu.LF.71.
efterst, adj. ['æfJarsd] (ænyd. glda. d. s.,

æda. æftærst, jf. oldn. aptastr og eptztr
(komp. eptri^; superl.-dannelse tU adv. efter;
foræld., sj.) m. h. t. beliggenhed eU. række-
følge: bagest eU. sidst. *den efterste Mand
af den flygtende Sk&re.WilstJlJ.181.
efter-staa, v. vbs. -else (se u. bet. 3),

jf. -stand. GrWa. effterstaa, -stande) 1) [12.i]

staa tilbage. 1.1) f i egl. bet.: blive staaende.
(han) lader sin Vogn . . efterstaa. DL.6—
15—22. 1.2) (sj.; nu næppe br.) m. h. t. pen-
geforhold: have ell. staa tilbage at udrede
(betale); restere (jf. -standj. at Skibsfolkene
dens efterstaaendis Hyre deraf kunde be-
komme. Di.4—4—8. jf.VSO. MO. samt:
Han efterstod med skatterne for 3 fjær-
dingkr. HjælpeO. 2) [12] part. efterstaa-
ende som adj., (nu l.br.) som kommer (staar
skrevet) bagefter; (efter)følgende, hermed
anbefaler jeg efterstaaende fordringsløse
Fortælling til (velvillig) Modtagelse. Gylb.
TT.riii. de Skildringer . . som man vil
finde i det Efterstaaende. Gold.schm.VII.84.
Æmnet for den efterstaaende Afhandling.

JLangeJI.89. 3) [13] {efter tv. nachstehen;

jf. staa (en) efter livet) f efterstræbe ; for-
følge, det skal Gud bevare mig (o: en prins)
for, at ieg ved nogen slags intriguer skulde
efterstaae nogen Krone. Langebek.Breve.61.
vAph.(1764). jf.: Før ikke et hvert men-
niske i dit huus, thi den svigefuldes efter-

staaelser (1871 : Efterstræbelser; ere man-
ge. Sir.ll.36(Chr.VI). -stand, en. {ænyd.

10 3. s., jf. ænyd. efterstad, oldnorsk eptirstaåa
samt Agterstand; nu kun dial. eU. hos sprog-
rensere, sml. HjælpeO.) til -staa 1.2: det at
være tilbage m. h. t. betaling; restance. Moth.
S740. Endda stod hun i Efterstand med
Skatter. Pont. Et Endeligt. (1904). 30. En
Gaardmand paa . . Lolland var i Efter-
stand med sit Landgilde. HøjskBU/sl884.
861. Indskud og Renter fortabes . . naar
en Efterstand med IndskudsbetaUng ikke

20 afhjælpes inden en vis Frist JValentiner.
DanskArbejderbank. (1897).7. -stavelse,
en. [12] {sprogv., sj.; mods. Forstavelse) sta-

velse, som følger efter en ell. fere foregaaende
stavelser, ell. (især): afledningsendelse; suf-
fiks. Derivationen, hvad enten den skeer
med Forstavelser eller med Efterstaveiser.
Heib.Pros.VIII.386. jf.MO. -stemple, r.

[15.1 ; 19] (iscer som vbs.; jur.) Naar et stem-
pelpligtigt Dokument er fuldt udfærdiget

30 og underskrevet paa ustemplet eUer paa
utilstrækkelig stemplet Papir, kan det fri-

gøres ved en Efterstempling. Æ^a^e*.708.
spec. om stempling af testamente efter testa-

tors død: StempeUov^/,1861.§25. Sal.V.781.
-stik, et. [16a] 1) (1. br.) som vbs. til -stik-

ke. MO. 2) (fagl.) konkr.; især: en med
gravstikken udført („stukket") kopi (af kob-
berstik, gravure olgn.). VSO. Kobberne ere
Efterstik af dem i Originalens første Ud-

40 gave. Werl/Dorph.Over8.afXielsKlim.(1841).
297). if.: Dette . . Landkort er et Efter-
stik. M.O. H ogs. (sj.) i alm. : nøjagtig gen-
givelse (af et haandskrift olgn.); faksimile.
Efterstikket af et Brev hos Levin. J^Dyr-
lund.(FædreVld866.2.sp.l). HjælpeO. O
-stilLke, v. [16j] vbs. -mng (VSO. MO.),
jf. -stik. med gravslikken udføre en gengi-
velse ell. kopi af (en tegning olgn. ell. især
noget, der er stukket i kobber). At efter-

50 Stikke et Maleri.FSO. De tilhørende Kob-
bere ere her efterstukne.TFeri.('Z)orpA.Ofers.

afXielsKlim.(1841).314). At efterstikke en
Kobberplade, et Landkort. MO. -stings, et.

[12] (dial.) d. s. s. Bagsting (jf. Agter-, At-
tersting^. vAph.(1759). MO. Feilb. -stræ-
be, V. [13] [-isdræ'ba] r&s.-else (s.d.). {ænyd.
d. s.; efter ty. nachstreben; især O) 1) stræbe

efter at komme i besiddelse af (noget); søge

at opnaa (ell. faa del i olgn.); eftertragte.

M *Een skyer, een efterstræber Ære. EtcJI.
111. snart maa han blive vaer, at næsten
alle de Ting, man i Livet efterstræber som
Goder, ikke have deres Værdi i dem selv.

Ørst.I.184. kun det Evige er vor Efter-
stræben værd. swsf.JZ.46. Molb.XTidsskr.
IV.480. Fulton . . gav Afkald baade paa
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Kjærlighed, og Venskab for at efterstræbe
et Maal, om hvilket han dog ikke . . kunde
vide, om han nogensinde skulde naae det.

Sauch.VI.256. Vi skulle frygte og elske
Gud, saa at vi ikke med List efterstræbe
(1909: tragter efterø vor Næstes Arv eller

Huus. Katek.§41. || m. person-ohj. (især m.
h. t. kvinder): søge at vinde; attraa. Kierk.
YI.457. Tag Dig ti, tag Dig tyve Elsker-
inder, vælg blandt dem, hvem Mænd mest lo

efterstræber. iV^ans.ilf.4. i perf. part. brugt
som adj. : 'Du staar i Ungdom og i Skøn-
heds Solskin

I

beundret, elsket, fejret, ef-

terstræbt (o: „ombejlet"). Drachm.DD. 52.

2) søge at faa fat paa (for at tilføje ondt);
(hemmeligt) forfølge (i fjendtligt øjemed);
søge at komme til livs. Moth.S877. At efter-

stræbe eens Liv. F/SO. *Vil du huse mig
|

For Olafs . . Efterstræhen? Oehl.HJ. 132.
*Røvere jeg seer, som efterstræbe I To 20

Ynglinge. Heib.Poet.IV.84. Han blev hem-
melig efterstræbt. MO. dem, som vilde
efterstræbe (Chr.VI: besvige) os. St.tEsth.

16.14. C9 -stræbelse, en. [-jsdræ-balsa]

flt. -r. vbs. til -stræbe, oftest m. mere konkr.

bet. 1) til -stræbe 1 (slutn.). Efterstræbelse
. . kaldes den iver og attrå, mand lader
kende, for at opnåe en anden i d^d og
ære. Moth.S878. jeg finder Jer . . bedaa-
rende, og begriber heelt vel, at I maa 30

have været udsat for svære Fristelser . .

Men I er ogsaa den Mand, der forstaaer
at beseire Efterstræbelser. Etlar.SB.349.
2) tilstræbe 2: (fjendtlig) forfølgelse; (ondt)
anslag. Moth.S878. Holb.DNB.24. hun (flyg-

tede) med sit Barn for at skiule det for
Fienders blodige Efterstræbelse. Mynst.
Betr.1.330. Sir.11.36 (se u. -staa 3;. At de
forskjellige Vildtarter ikke forholde sig

paa samme Maade mod Efterstræbelser, 40

er noget, hver Jæger ved.VigMøll.HJ.13.

O -stræber, en. [-|Sdræ'bar] ('f -stræbere.

EPont.(KSelskSkr.II.il7)). 1) til -stræbe 1

(slutn.). (hun) var bleven et jævnt godt
Gifte, hvad der ikke skaffede hende færre
Efterstræbere.Aa&j. 7i^.^03. 2) ^iZ -stræbe 2.

Viisdom . . sikkrede ham mod Efterstræ-
here.Visd.10.12. Est du lykkelig i dit eget
Landemerke, har du mange Misundere og
Efterstræbere. Hørn.Moral.1.57. ved Efter- 50

stræberes Ondskab blev (hun) skildt ved
sin 'Rerre.Holb.Heltind.II.281. Blich.(1920).

IV.232. Rensdyrenes . . værste Efterstræ-
ber paa Højfjeldet, Jærven. TroelsL.1.48.

-stunde, v. [13] [-isdonOa] {glda. d. s.;

poet, sj.) (med længsel) stunde ell. tragte efter

(noget); attraa; begære. *Stor Magt . . er
Ikkun Daarens Under,

|
Hvis den udbredet

Hæld ei virksom efterstunder. Bull.(SkVid.
VII.16). sa.(Bahb.LB.I.559). *Gid her vi 60

vandre vor Tid med Tro
|
Og efterstunde

den evige Ro |
Hos Herren. Grundtv.SS.

III.526. -stykke, et. {jf. ty. nachstixck;

nu næppe 6r,) d. s. s. -spil 1. vi maae en-
delig have et lystigt Efterstykke at Folk
kand faae denne Tragoedie . . til Livs.

Holb.Hex.1.6. Luxd.Dagb.I.441. Bahb.E.II.
171. VSO. MO. -sted, et. [15; 19] 1) fEfter-
stød . . kaldes det, når nogen giver den,
som er på knæ, det sidste stød, til at kuld-
kaste ham aldeles. Moth.S908. Hånd gaf
ham efterstødet. swsi jf.: (da fejdebrevet)
kommer ligesom med Retten i Spyd-
Stagen, og med saadane Efterstød, at vi
dog ikke, ved at sidde stille, kand see at

vinde en bestandig Fred, tage vi ikke i Be-
tænkning at . . giøre det Modværge, vi kand.
Langebek.SA.8. 2) (sj.) angreb dl. fremstød,
der følger efter hovedangrebet, (feltherren)

fører sine Reserver tæt efter, saa at han
øieblikkeUg har dem ved Haanden til Efter-
stødet. Goldschm.BlS.III.422. O -støve,
V. [13.i] [-(Sdø'va] vbs. -ning, f -ing. (1. br.)

ivrigt søge („støve") efter (noget), en Samling
. . Memoires, som ikke uden ved lang Tiid,

og ved nøje Efterstøving udi alle Lan-
dets Vraaer og Vinkler kand bringes til

veie. Holb.DH.III.a2 ". i flere Stæder lader
Raadet efterstøve gamle Dokumenter, der
kan oplyse Byens Forhistorie. VVed.BB.336.
-sværm, en. {ænyd. d. s.; fagl.) bisværm,
som sværmer efter den egentlige sværmetid.
Fleischer.B.126. Alle Stader, som har svær-
met om Sommeren, og alle Eftersværme
har unge Dronninger. MHans.H.133. Sta-
det (vil) i Almindelighed udsende Efter-
Sværme, hvis Vejret er nogenlunde godt.
Biavl. 15. jf. BMøll.DyL.III.250.

\\
(sj.)

overf.: „en Hob Mennesker, som komme
klyngeviis fra et Sted, hvorfra en endnu
større Mængde forhen er kommen." FSO.
-syg^dom, en. (med.) sygdom, som optræ-
der efter og som følge af en forudgaaende
sygdom. Nyt da.Maanedsskr.1871.461. Efter
at Patienten synes at være helbredet for

Diphteritis, optræder der ofte farlige Efter-
sygdomme, navnlig Nyrelidelser og haxn.-

heåer. Panum.165. OBloch.B.^1.107. -syjje,
en. (landbr.) Knolde (af kartofler) kan blive

smittet ved Berøring med smittet Kartof-
feltop . .; herved fremkommer den saa-
kaldte „Eftersyge".iand60.IIi.75. -syn,
et. {glda. d. s. (i bet. 1), jf. oldn. eptirsjå,

-syn; i bet. 2 egl. vbs. til -se) 1) (nu kun
foræld.) egl.: hvad man ser efter, retter sig

efter (jf. efter 8.1^; forbillede; mønster; (ef-
terfølgelsesværdigt) eksempel. *heele Verden
give

I
Et deiligt Eftersiun, hvad Dyd og

vid formaaer. Ji^nis.88. *(han) Kæmped
stedse under Dydens Stander,

i

Til et Ef-
tersyn for kristne Børn. Grundtv.PS.IV.471.
(de) svarede Ja, og da det var alle de
Fornemste paa Tinget, tog de Andre Efter-

syn ad dem. sa.Snorre.1.257. smst.IIl.345.

det var til stor Velsignelse at gaa til Guds
Hus, og derved gav man ogsaa et godt
„Eftersyn.''PCBBondesen.Degnekaar.(1896).
23. jf. (sj.): forkynd Israels huus om dette

huus, at de skamme sig for deres misgier-
ninger, og lade dem maale et eftersyn der
af (Chr.VI: en lignelse deraf; 1871: maale
den afmaalte Bygning). Ez.43.10 (1728). |i
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cm afskrækkende ekseynpel: Strenge Døds-
straffe skal tiene andre til Eftersyn (a: ad-

varsel) og Exempel. FSO. Hvortil en adels-

mands hævn fører . . have vi daglig efter-

syn for (o : eksempel paa). [ WeiWachj^ri-
stiemIL(1874).53. 2) [13.2] (iscer GJ) som
vbs. til -se. 2.1) til -se 1 : det at se noget ef-

ter ell. igennem; undersøgelse (v. h^. af synet).

Beskr.^/iilTSO. Eftersynet ('a: a/ en maleri-

samling, der skal til auktion), der begyndte .

.

i Gaar, var besøgt af et meget stort Pub-
likum. PoUyiol920.2.sp.6. n især i forb. m.
præp.: ('sende, ligge osv.) til eftersyn,
(m. h. t. papirer olgn.:) til gennemlæsning
{for at undersøge noget). Jeg haver sat mig
for . . at skikke (bogen) til Collegii Politici

Eftersyn. Holb.Ep.III.45. sm8t.I1.196. Pa-
pirerne Ugge til Eftersyn for enhver. FSO.
(ha}i) gav Kapellanen „Berlingske" tU Ef-
tersyn. Bang.T.44. H ved (iscer: nærmerej
eftersyn, ved (nærmere) undersøgelse (af
en ell. anden genstand). Schand.AE.130. de
Dyreskikkelser (ved nærmere Eftersyn
Lam), der græssede paa nogle Stene i For-
grunden (d : paa et basrelief). Drachm.KK.
36. Bakken bestaar af lagdelt Sand, der
ved nærmere Eftersyn viser sig at inde-
holde Muslingeskaller. J'rewi./)Æ5. overf.,

om overvejelse (betragtning olgn.): Imidlertid
viser det sig dog ved et nærmere Eftersyn,
at man kun siger det saaledes, 2A,..Kierk.
IV.361. smst.VIII.405. 2:2) til -se 2: under-
søgelse af noget for at afhjælpe mangler, for-
bedre olgn. I Tidens Løb blev (den latinske

bibeloversættelse) Gjenstand for saa mange
Rettelser og Forbedringer, at der var Trang
til et gjennemgribende Eftersyn (o: revi-

sion). FrNiels.KH.1.448. iscer om reparatio-
ner olgn.: Hun kastede nogle Flipper og
Manchetter over til Charlotte, pegede paa
Rande og IvnaphuUer, som trængte til Ei-
ixiTsyn. Schand.SB.208. Fiskernes Redska-
ber . . trængte til et Eftersyn (hos smeden).
Drachm.PV.8. 2.3) tU -se 3: undersøgelse af
noget for at føre kontrol, inspicere olgn.
Sprøitemes og Brand-Redskabernes Efter-
syn ogTrøYTung. Forordn.^y-1799.§.56. (re-
præsentanterne) havde ved sidste Kvartals
Udløb iværksat det foreskrevne Eftersyn
(o: revision) af Bankens Kasse. Dagbl.Vlo

1878.3.SP.1. H (sj.) Aar 1256 holdt Ærke-
bispen Eftersyn (o: visitats) i sit Stift. Z

C

MuUerJ)anm.Hist.III.(1870). 232.
|| (1. br.)

omyn; tilsmi. have Eftersyn med alle Ting
i Huset.FSO. C3 -syngre, v. [16.i] [-isøiv'a]
(ænyd. efftersiunge; jf. ty. nachsingen; /.

or.) srjnge efter (hvad en anden har sunget);
aengive (en melodi, sang). vAph.(1764). Hun
kan eftersynge en Arie, naar hun aUene
har hørt den een Gang.FSO. MO. (overf.)
om efterdigining: *Jeg eftersang din (o:
Baggesens) Trille,

| Og nynnede din Sang.
Oehl.Er.I.204. -sæd, en. {ænyd. d. s. i bet.

„efterslægt") 1) (sj.) sæd, som er lagt i jor-
den efter den egentlige saatid (jf. Eftersaad.
Moth.El8). VSO. MO. 2) [12^] (dial.) d. s s.

-kom. MDL.680. -sæt, et. [12] (nu næppe
hr.) til -sætte 2: hvad der scettes ell. føjes
til noget andet (om efterskrift: Kalk.V.906);
spec. (i ordspil, som modsætn. tU Forsæt^
om den paa forsættet, beslutningen følgenae
(vilje til) handling: jeg gjorde Løfte over
Løfte, med Forsæt over Forsæt men
maa desværre bekjende, at derhos var li-

den Eftersæt eller Eftertryk. £Pon<.Z,. 55.
10 I. -sætning, en. [13] (sj.; nu næppe br.)

som vbs. til -sætte 1 : forfølgelse. Vi ansaae
os nu sikre for Eftersætning. JJPaZudan.
Er.71. II. -sætning, en. [12] (mods. For-
sætning). I) (log.) det led i en hypotetisk dom,
som indeholder følgen; slut(nvngs)sæining

;

tesis. Sibb.TcEnkelære.(1849).117. jf. Kierk.
VIJ40. 2) (gram.) hovedsætning (overordnet
scetning), som følger efter »in bisætning. Bask.
FS.127. Naar der (hos Livius) efter en For-

20 sætning . . ventes den afsluttende Efter-
sætning, gjøres idelig det, der skulde dan-
ne denne . . selv til Bisætning. Madv.SU.5.
En Forsætning uden Eftersætning hører .

.

til Egenhederne ved hans Stiil.WinthJX.
6. MikkelsSproglS.121. Det er hartad ube-
gribeligt, hvor slet et Dansk selv gode
Talere benytter, hvor mange Forsætninger
der evigt vU staa trøstesløse uden deres
lovmæssige Eftersætninger. EBrand.(Pol.

30 ^'>hl920.7.sp.2). (overf.:) For de enkelte
Mennesker kommer der jo et Næste, Ef-
tersætningen efter den glimrende Forsæt-
ning — Ungdommens lykkelige Dage.
Kierk.VIII.10. 3) ^ en Periode (i et mu-
sikstykke er) to forenede Sætninger eUer
8 Takter. Den første Sætning kaldes: For-
sætning, den anden: Eftersætning. Geb.Mus
K.69. (overf. :) Commandanten er den kraft-
fulde Forsætning og den djærve Eftersæt-

40 ning, mellem hvilken Don Juans Mellem-
sætning ligger. Kierk.I.103. -sætte, v.

vbs. (sj.) -else (Moth.S153. VSO.), -ning,

(se I. -sætningj, jf. -sat {ænyd. d. s. (i bet. 1),

fsv. åptirsåtia; jf. ty. nachsetzen) 1) [13]
(nu 1. br.) G) sætte efter (en, for at faa fat
paa ham); forfølge, undkommer (mand-
draberen), da skulle de alle være pligtige
til hannem at eftersette. i)L.6

—

6—13. (da
Jeanne d'Arc) vilde vende tilbage, blev

50 hun sterkt eftersat og omringet. HolbSEeW-
ind.II.356. FrSneed.1.563. ('Aanj var bleven
anholdt . . af de eftersættende Ryttere.
Blich.(1846).V.52. Ing.KE.1.32. (han steg)

til Hest for at eftersætte sin bortrømte
Brodersøn. PMøll.1.299. JakSchmidt.SP.16.
Ransagning af Hus (kan foretages) naar
en Person eftersættes, der er truffet i

Udførelsen af Forbrydelsen eller paa fri-

ske Spor. LovNr.90^y*1916.§773.
|I T « mere

60 uegl. bet.: udsætte for forfølgelse; efterstræbe

(en, for at gøre ham ondt). *Du (o: gud)
Aldeeles skal udslette |

Dem, som mig
giøre stor Fortred, |

Og altid eftersætte.

Beenb.Il.o09. 'Avind afloed ej min Helt
at eftersette,

|
Opfandt et andet Raad sit

onde Sind at mette. Holb.Paars.325. det
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gik mig da, som det gaaer dem, der falder

fra en Religion til en anden . . de efter-

sættes meest af dem, de ere faldne fra.

Overs.afHolbLevned.52. VSO. 2) [12] sætte

ell. føje (noget) til, efter noget andet (jf.
-sæt^; kun (gram.) i forb. som den efter-

satte artikel, om den efterhængte (bestemte)

artikel (jf. -hænge 2). JohsSteenstr.BS.20.

3) [18] (jy.) egl.: lukke (en aabning) til. jf.:

at kunde uden Vitløftighed og anden Ef-
tertale i Stilhed vorde bilagt. DL.2—9—29,
de Engelske Konger . . kand giøre alt hvad
de ville uden Ansvar og uden Eftertale,
saasom all Skylden kastes paa Parlamen-
terne. Holb.Ep. III. 454. sa. Heltind. I. 321.
Hvor det gik ret til, førtes . . hvad der
bestemtes . . straks paa Papiret, for at al

Eftertale og senere Tvivl kunde undgaas.
(brandsynet har) vist sig at være en meget lo TroelsL.XIV. 25. saadanne, hvis Tilsagn
betimelig Foranstaltning, idet . . 2 Skor-
stene (var) eftersatte med Hø og Halm
(o : loftet var fyldt med hø og halm, saa man
slet ikke kunde se skorstenen fra gulvet til

taget). BibeStifts-Tidende.^'yitWOS. 2. sp.4.

-sege, v. [13] [-isø'qa] vbs. -else (Eilsch.Phil

Brev.307. Blich.1.593. Tops.II.33) ell. -mng
(Holb.Eh.IL144. Høysg.lPr.14. Ew.VIII.
34. M.O.). (ænyd. d. s. (ogs. m. bet. „efterstræ-

man helst, for at undgaa videre Eftertale,.

maatte have skriftligt. s»wsf.JX56. 2) (nu
kun dial, jf MDL.97.680. Feilb.) omtale
(af en fraværende) ; omdømme; ry; især m.
nedsæt, adj.-bestemmelse, (han) vilde ret-
færdiggiøre (sig mod) enhver tvetydig Ef-
tertale. Engelst.Phil.178. Den, som udfor-
dris og ikke møder, skal aldelis være frj

for al ond Eftertale. DL.6—8—5. du
be"); jf. ty. nachsnchen) )) id søge at finde; 20 (skal) faae ond eftertale (1871: Omtale^
lede efter (især som vbs.; i talespr. kun:
søge efterø. Spøgelset er vel pur Narreri,

men Stifteren skal blive eftersøgt og anset.

Citl 705.(KbhDipl. V. 793). *Den lærde Præst
Hr. Niels, som udi gamle Bøger | Kand
finde skiulte Ting, naar hånd det eftersø-

ger. Holb.Paars.38. (han) maatte være reist

hiem, siden jeg ved al min Eftersøgning
ikke kunde finde hscm. Ew.VIII.34. *jeg

derfor. Sir. 18. 37 (Chr.VI). Spedator. 162,
Han har et stort Bekjendtskab blandt By-
ens Cavallerer og kunde skade os ved ond
Ettertnle. Hrz.X.171. sa.D.II.135. \\ spec:
ufordelagtig omtale; dadel; bagtalelse („snak",
sladder olgn.). Den Fortroelighed (dronning
Margrete) havde til hendes Skriftefader .

.

fav Anledning til en slags Eftertale (Holb.
m.L530: Medisanse). Holb.Heltind.1.55.

har sendt min Svend paa ØiebUkket,
| At 30 (du vil) bringe dig udi alle Folkes Efter

eftersøge salig Kongens Ltig. Oehl.EA.286
da jeg kom, var hun forsvunden. Alle
mine Eftersøgelser var forgjæves. Blichl.
593. Hrz.XI.265. (der var) Travlhed om-
bord . . Leden efter bortkomne . . Ting og
Forlæggelse af andre under Eftersøgelse
af de første. Tops.II.33. 2) undersøge. 2.1)

tp undersøge noget for at finde noget deri;

gennemsøge. De opfindsomme Fugle efter-

søger alt, stikker Næbbet ned i Musehul-
ler og roder op i 'Y\xeT.Fleuron.HG.47. 2.2)

(undertiden m. overgang til bet. 1 ; nu næppe
br.) søge at faa rede paa; efterforske; under-
søge (hvordan det forholder sig med noget).

hvo haver gjort denne Gjerning? Og der
de ransagede og eftersøgte, da sagde de:
Gideon . . har gjort denne Gjerning. Dom.
6.29. mange af ae ringeste Insecters Efter-
søgning er Umagen værd. Til saadan Ef-
terforskning have Microscopia givet An-
ledning. Holb.Ep.lII.4. Eftersøgning om
Tankernes Formation eller Dannelse, sa.

MTkr.145. Een har sagt mig, (men self

har jeg ei eftersøgt det), at anno 1638 i

forrige Seculo skal det hafve været lige-

ledes. Gram.Breve.273. Sandheds Eftersø-

gelse . . er sødere, end Livet selv. Eilsch.

PhilBrev.307. (han) gav ham Befaling tU .

.

at eftersøge om der kunde findes en Vei

tale. sa.Masc.II.4. KomGrønneg.Il.203.257,
Frygt for Eftertale hiindrer eene, at saa-
danne Ægtefolk ei blive hinandens Bød-
ler. Suhm.lI.135. (hun) kom i Eftertale,

saa at retskafne . .Folk ikke engang tænkte
godt om hende. Tode.X.98. Bahb.Fort.IL
461. Grundtv.Udv.VI.54. Gjør .. Intet, som
vækker Opsigt, thi vi maae skye Eftertale
som Pesten. CBernh.IV.79. 3) (1. br.) d. s. s.

40 -skrift 2 ('mods. Fortale j. I en kort Efter-
tale på to Sider gøres Rede for de brugte
Hjælpemidler. Rask.Hermod.1825126.12. jeg^

(vil) meddele i en Eftertale, hvad jeg ikke
fik sagt i en Fortale. Heib.Intel.IV.227.
Gylfaginning . . med Fortale og Eftertale.

Bosenb.I.145. IL f -tale, v. (ænyd. d.s.;

jf. ty. after-, nachreden samt I. -tale 2) om-
tale, især: dadlende; bagtale; laste; tale ondt
om. hvis nogen . . overbevisis at have

50 hannem derfor ilde eftertalt. DL.6—8—5.

Det er for deres skyld, at jeg saa meget
har været eftertalet, og saa ofte har maat
høre ilde. Holb.Plut.III.9. Hr. Doctor (kun-
de) ikke med Billighed eftertales, om han
. . anholdt om en anstændig Caracter. sa,

Philos.III.6. (han) var den første, som
skildte sig ved sin Hustrue . . Hvorudover
han blev eftertalet (0: der blev „snakket"

om ham) over den heele Stad. sa.Herod.28.

norden om Amerika til Asien. MalLSgH. 60 f -taler, en. (sj.) bagtaler. Holb.Ep.IV.31.
251. 1. -tale, en. (ænyd. d. s. (i bet. 2);

jf. ty. after-, nachrede) 1) (foræld.; 1. br.)

egl.: senere tale (om en sag); (senere) paatale
ell. krav; klagemaal (bagefter). Naar nogen
Tvist . . kunde indfalde imellem Forældre
og Børn . . som Christeligt og best var

-tanke, en. [13.2] (ænyd. d. s. m. bet. „mis-

tanke" ell. „minde"; jf. ty. nachgedanke;
især GJ) 1) som vbs. til -tænke: det at tænke

efter (betænke, overveje noget); betænkning;
overvejelse; refleksion, (især i forb. m. præp.).

Oeconomiske Tanker til høiere Efter-Tan-
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ke.(bogtUell7o6). Sorrig er Eftertankens,

Glæde er DaarUgheders Moder. Ew. VIII.

220. 'vær ei saa snar, |
Lad Eftertanken

lede dine Handlinger. OeWÆYJSS. i al-

vorlig . . Eftertanke ville vi overveie den
christelige Lære. Mynst.Betr. 1.195. Heib.

ProsJJ.77. Det er meget rigtigt, at man
samler sig og kommer til Eftertanke, om
hvad der boer i Y.n. RCAnd.VIJ.17 . Efter

lang Eftertanke lovede da Kongen dem,
at Brylluppet skulde udsættes et Aar.
TroelsLJX.88. DrachmJ)M.179. Nærvæ-
rende Afhandling gjør kun Fordring paa
at indeholde Fermenter til nærmere Ef-
tertanke. -ffei6.Pros.J7.4J4. ved nærmere
eftertanke besluttede jeg mig dog til at

opgive planen
j f jeg vil kun . . stille

dem til Eftertanke, hvor fornøjede de
kand blive, naar Creditorer . . kommer og
giør Lidførsel udi deres Boe. nolb.DR.II.
3. t tage til eftertanke: Eøysg.S.298.
*Mit Hierte tag

|
Guds Pines Sag

I
Til

grundig Eftertanke. Brors.39. Denne Drøm
tog Erik til Eftertanke, ansaae den for et

Vink. Grundtv.Saxo.IIIJ.20. f gøre (ell.

give. Moth.T80) sig eftertanke (om no-
g[et): VSO. MO. 2) (nu især m. overgang
til bet. 1) evnen til at tænke efter ell. egen-

skaben at være eftertænksom; eftertcenksom-

hed; betcenksomhed ; forstand; klogskab, jer

Kierlighed (bør), om I ellers har mindste
Eftertanke, forvandles til had. HolbJHex.
IVJ. saXSk.III.8. KomGrmneg.II.9. hånd
(havde) een temmelig god Forstand og
Eftertancke, men icke uden naar hånd var
ædrue eller fastende. Ære6oe.-26. det, som
(forordningen) saa viselig og med saa god
Eftertanke har fastsat. Stampe.1.272. hun
havde baade Forstand og Eftertanke, og
kunde godt huske sin Fader Snorro.
Grundtv. Snorre. 1.4. Jesns saa, at han
svarede med Yiitertanke. Marc.l2.34(Skat
Børd.). (9 -tegptie, v. [16a] [-jtai'na] vbs.

-ing. efterligne ved at tegne; kopiere. Til
Portrætmaleri og Eftertegning havde jeg
tabt al Ljst.JLangeJ.263. Brandes.XII.247.
Bogen er prydet med Gengivelser efter
gammel kinesisk Kunst, nogle af dem ef-
tertegnede af Oversætteren. Aarbog f.Bog-
venner.1920J40. -tid, en. (ænyd. d. s. (Bor-
dingJ.78J40)) 1) (især QJ) om tidsrum (eU.
de i et tidsrum levende mennesker, jf. -slægt^.
1.1) tidsrum (især: af mer ell. mindre ube-
stemt længde), som kommer efter et foregaa-
ende og (i forhold til den talende) forbigan-
gent tidsrum; senere ell. paafølgende tid. Mi-
rakler (der) af Romerske Historie-Skrivere
ere opdigtede i Efter-Tiden (nu hellere:
en senere tid). Holb.Ep.V.120. Denne Fore-
stilling er ikke andet, end en sildig Efter-
tids Fortolkning af gamle . . Gudesagn. Molb.
DHJ.llO. at Danmark . . aldrig kom i

Lehnsforhold til det tydske Rige; derom
vidner noksom den hele Eftertids Historie.
smstJI.338. hint Moment og dets nærmeste
Eftertid, hvor nær jeg end er ved det,

(staar) for mig som en Drøm. Goldschm.VI.
276. Ingen (har) hverken i Datid eller

Eftertid næret nogen Tvivl om, at denne
Ogon (o: i „Dido" af fru von Stein) er
møntet paa Goethe. Brandes.Goe.1.248. Ee-
ckeæB.133. TroelsL.XIII.141. disse floren-

tinske Patriciergaarde (har) skabt Form-
len for storborgerUgeBeboelseslejligheder,
som Eftertiden i Hovedtrækkene . . har

10 bibeholdt yFcd.-B^. 70. t.2) tidsrum, som føl-

ger efter den ncervcerende tid; den kommen-
de tid; fremtid. *Læs dette, Efter-Tid, om
mig fordrevne FdJise.Falst.Ovid.105. Ew.
VIJ266. han haabede (at forsynet) vilde
finde Midler for Eftertiden. MaU.SgH.271.
(vi) faae det saaledes afgjort, at vi for
Eftertiden beholde dig her. Gylb.XII.67.
Eftertiden, Historien skal nok vise, at jeg
talte Sandhed. Kierk.VII.110. •Eftertiden

»løser Nutids Giæld. Ploug.VV.IJ84. lade
sig henrive til Tro paa Muligheden af at

kunne hidføre en lysere Eftertid. Brandes.
XI.430. Feilb. jf.: den Onde skal ingen
Eftertid have (Chr.VI: skal ingen beløn-
ning have paa det sidsteø. Ords^4.20. (sml.

23J8). 2) {dannet af Bask; gram., 1. br.)

den af verbets tider, der betegner noget i for-

hold til fortid (præteritum) fremtid^: fortids

(ell. datids) fremtid (futurum in præterito

30 eU. 1. konditionalis), fx. „jeg vilde (ell. skol-
de) elske". BaskJ'SJ'ort.32. Mikkels.Sprogl.

203. O -tidiff, adj. [-|ti-'3i] (jf. ty. naehzei-
tig; sj.; sml. -tids) som i tiden følger efter (en
begivenhed) ; som tilhører en senere tid; senere.

Uhyre samtidig Celebritet er (talentets) Lod,
eftertidig Udødelighed (geniets). Bagges.
DV.XI.351. Om mit eftertidige Forhold
til Frederik den Syvende kan jeg i det
Hele sige, at jeg personligt ikke har havt

40 GrxmdtilKla.se. Mart.LevnetJII.5. bestem-
me enkelte Visers Tilblivelsestid, deres
Karakter af at være omtrent samtidig med
den omtalte Begivenhed eUer meget efter-

tidig. JohsSteenstr. (EiftTidsskr. 9B.1. 362).

t -tids, adv. i den kommende tid; i frem-
tiden; herefter, at de maae lade os eftertiids

(1871 : i Fremtiden^ . , blive uforstyrrede.
St.tEsth.13.7 (Chr.VI). „Bruges undertiden
i Steden for Efterdags." VSO. -tjeneste,

50 en, "i^ militærtjeneste (aftjenelse af værne-
pligten), som strækker sig ud over den egent-

lige tjenestetid. Den Soldat, der uden Til-

ladelse gaar bort ft-a sin Afdeling . . faar
ikke alene sin Straf, men bliver ogsaa holdt
til Eftertj eneste i lige saa mange Dage,
som han har været horte. Læreb.f.Hærens
Menige. I. (1903). 25. MMackeprang. Nord-
sl€svig.(1910).77. -traa, v. [13a] (glda. d. s.;

poet, foræld., sj.) eftertragte ivrigt; attraa.

60 'Aid dend Pragt . . dit Hjerte eftertraar.

LThuraJPoet.180. *Giv ham hisset i Din
Naade | Fred, som her han eftertraaedel

Becke.Digte.VII.(1911).45. -trag^te, v.

[13a] -ede. vbs. (sj.) -else (Moth.Tl50. VSO.),
(sj.) -ning (VSO. MO.). (ænyd. d. s.; efter

ty. nachtrachten) 1) (GJ ell. (især) relig.)

IV. Rentrykt »/s 1921 13
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tragte (stræbe) efter at besidde (noget); begære

(at faa del i noget); attraa. denne Fred,

som eftertragtes af alle Folk. St.tEsth.lS.2.

all den Ære, dødelige Mennesker kand
ønske og eftertragte. Holb.Ep.IV.8. Brors.

52. *Jeg vil nu alt foragte . .
|
Og Glæden

eftertragte, |
Som aldrig viger bort. Grundtv.

SS.IV.420. Sibb.II.192. anvende hele sit

Liv til at eftertragte Sandheden. Kierk. VII.
112. hans Bifald vil jeg eftertragte, om
jeg end ikke kan fortjene det. smst.II.257.
CKMolb.Dante.II.193. Ofte paatage vi os

det mest anstrængende Arbeid, uden at

eftertragte verdslig Fordeel. FrifzJiirg.nr.

15.
II

i perf. part. brugt som adj. Du skulde
dog have et Øje med (den unge mand).—
Han er aabenbart gode Venner med den
Eftertragtede (o: en mig pige). Rode.Dg.87.
det fede embede var meget eftertragtet

\

2) (nu næppe br.) søge at tilføje skade; efter-

stræbe (ens liv olgn.). Maa og ingen for sin

Supplicatz eftertragtis (o: fortrædiges), el-

ler i Trette indviklis. £)L.Z—56—5. VSO.
i udtr. som eftertragte ens liv („staaen
efter livet"), jf.: At eftertragte eens Liv
ogÆre.FSO. MO. QP -tragte Ises-vær-
dig, adj. [-|VBr'di] (1. br.) til -tragte 1: at-

traaværdig. blandt disse (erhvervssysler) er

nogle, som synes meget eftertragtelses-

værdige, men til Gengæld temmelig van-
skelige at faa fat i. Hørup.II.137. -trav,
et. [12.2] (efter ty. nachtrab ; sj.) ^ d. s. s.

Bagtrav. (billedl. :) *(skæmtens muse) aldrig,

hensigtsløs og taasset,
|
Som de, der tram-

pe mig i Ryggen, Trosset
|
Og Eftertravet,

spiller dumt med Vid. Hrz.D.III.lS9. O
-trave, v. [I2.2] [-itra'Ova] vel kun i præs.

part. ell. som vbs. (jf.°-tra.ver) samt overf.).

saadanne uvurderlige Lystspilegenskaber
som Karakterløshed . . Eftersnakkeri, Efter-

traven. Brandes.l..534. O -traver, en. (til

-travej. De som ler, det er de samme som
dem, der raaber Hurra, Eftertraverens Hob,
der begynder med Intet at forstaa og ender
med. Intet at turde kritisere. sm.sl/Z.5P.5.

-trop, en. [12.2] (jf. -trav og ty. nachtrupp;
især ii, nu sj.) rZ. s. s. Bagtrop. Moth.Tl91.
den tapre Eftertrop (tager) Kampen op
med Angriherne.V Ved. É. 266.

||
(i alm )

mindre flok (af mennesker), som følger efter

en større. VSO. Gamle Sømænd med Baads-
hager udgjorde Eftertroppen, hvortil en
stor Skare Drenge sluttecle sig, FalM.IL.I.
154.
Eftertryk, et (Høysg.AG.8. Hrz.D.I.

106) ell. t en (Moth.Tl99. JSneed.II.78.
Bagges.I.21. Molb.DH.II.429). ["æfd9r,trø^]

Høysg.AG.S. (ænyd. d. s.; (i bet. 2

—

i) efter

ty. nachdruck)
1) (fagl.) i egl. bet, om tryk (pres), som

følger paa et foregaaende tryk. Vand fra

en Dampkedel (benyttes) til Frembringelse
af det forholdsvis svage Begyndelsestryk:
Fortrykket, medens Damp fra Kedlen be-
nyttes til Frembringelse af det derefter
følgende Tryk paa Vandet, hvorved et

stærkt Tryk, Eftertrykket, overføres paa
Godset (0: ved hydrauliske smedepresser).
Hannover.Tekn.144.

2) tj) kraft ell. vægt i gerning ell. ord;
kraftig virkning. Mit Haab grunder sig
paa (vort) Oeconomie-CoUegium, som kand
give Sagens Fremgang bedre Eftertryk.
EPont.Men.III.508. En Tale har ingen
Eftertryk, naar Taleren synes ikke selv

10 at føle, hvad han siger. F-SO. Magten gav
nu hans Tale en saadan Eftertryk, at Bøn-
derne nedlagde deres Vaab en. ifoZfe.-Dff.

11.429. jeg veed min Sandten ikke, hvor-
ledes jeg nu skal introducere, saaledes at
det har Eftertryk. Hrz.XIV.67. jf. : paa Dig
faldt jo Elendighedens og Skyldens Efter-
tryk saa forfærdeligt, at Du tælles uden-
for. Kierk.X.307. || ofte om den (fremhævende,
understregende) virkning, som en (haand)be-

^ vægelse, gestus olgn. giver det sagt.e. Naar
Talerne . . blive varme . . saa give de .

.

deres Ord Eftertryk ved Slag paa dette
Bord. FrSneed.1.427. *Til Ordet alene slog
Moses ej Lid,

|
Til Eftertryk brugte han Sta-

ven. Grundtv.SS.IV.221. *Hver lille Haand-
bevægelse, der giver | Dit Ord et Efter-
tryk, jeg ei beskriver. Hrz.D.I.106.jf.: Jeg
tog fast om Haandtaget paa min Stok og
stødte den med et lille Eftertryk i Gulvet.

30 Drachm. VT.2.57.
\\
(nu næppe br.) m. h. t.

sprog, stil olgn.: kraft; kernefuld ud-
tryksmaade; udtryksfuldhed. Jeg be-
klager kuns, at jeg ikke altid har kunnet
give Ordene den Eftertryk, som de have
i den Franske Original selv. JSneed.II.78.
øv Dem i at oversætte saadanne Stykker,
hvori De finder meest Ziirlighed og Ef-
tertryk. sa.(Rahb.LB.II.il ). || nu især i udtr.

med eftertryk, virkningsfuldt; kraftigt;

40 med fynd og klem (jf. eftertrykkelig/ I

har moraliseret med . . Eftertryk og Vrrk-
ning. Holb.LSk.II.3. Veherne (trænger) med
. . Eftertryk . . paa og driver Barnet. Buchw.
JS.(1725).36(jf.bet.l). (soldaterne var) i

Uorden. Angrebet skede da ei med Ef-
tertryk. Mall.SgH.360. *Han udsvor . .

|
En

mægtig Eed med slig en Eftertryk . .
|
At

hele Dovre skialv. ^a^^es.J.^i. Ing.KE.II.
131. den Lærer . . var den eneste . . der

50 kunde slaae med Eitertryk. Kierk. II. 36.

(truselen) blev fremført med behørigt Yit-

tertryk. Etlar.GH.1.284. Nordboerne (^mr)
blevne modnede til at fremtræde med Ef-
tertryk paa en større, historisk Skueplads.
Wors.SlesvigsOldtidsminder.(1865).88.

3) (stærk) betoning; tryk(styrke); (tryk)-

accent. det éftertrøk, som den ene (stavelse)

hår i udsigelsen frem for den anden. Høysg.
AG.8. Al eftertryk må her lægges på

60 „hans". ADJørg.1.277. Hun havde talt næ-
sten unaturlig roligt, med Eftertryk paa
hvert Ord. Drachm.T.249. (jf. bet. 2:) Naar
Gud hos Ezechiel idelig forestilles at kalde
ham Menneskens Søn, ligger der en Slags
Eftertryk i dette Udtryk. Horreb.11.291.

4) (især bogh. ell. bogtr.) til -trykke 3;
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nu næsten altid om uretmæssig trykning (uden

forfatterens tilladelse) af noget tidligere trykt.

4.1) som vbs. Denne Boghandler giver sig

af med Eftertryk (nu hellere: at eftertrykke

eU. eftertrykningj. JfO. Goos.III.14. Bi-

hliotH}281.36off. || nu især i udtr. som ef-

tertryk forbudt ell. forbydes, ikke

tilladt osv., som tilføjelse til tiUen eU. over-

skriften i (mindre) skrifter (pjecer), bladr

ariikler olgn. PoV''IJ.921.9.sp.4. 4.2) hmkr.
om den (uretmæssigt) optrykte bog osv. Moth.

T199. VSO. 'Eftertryk man gjøre kan
|

Nu med alle Presser. Heib.Poet.V.338. i

Fahlun kom i Eftertryk en dansk Udgave.
RCAnd.XIJ.00. Characteren af Eftertryk

(ophæves ikke) derved, at der ved Gjen-

fivelsen af et Skrift foretages enkelte

orkortelser, Tillæg eller Omskrivninger.
Lov'yiil857.§14. de amerikanske Eftertryk

. . tvang ham til selv at genoptage Udgiv-
elsen (af sin bog). Brandes.lX.317. (overf.:)

de (har) ganske udeladt Gud; . . de ere

om man saa tør sige falske Eftertryk; thi

ethvert Menneske er fra Guds Haand en
Original-Udgave. Kierk.X.67. vel er det an-

det Ægteskab ikke slet saa poetisk som
det første, men det er dog et godt Efter-

tryk. s»JS^.F/.6i. i/.; Han saae ud som den
personificeerte Eftertryk. Bagges.L.Il312.
efter-trykke, v. vbs. -ningf, jf. -tryk.

1) [19] (O ell. 0) give (noget) et tryk til

fuldstændiggørelse ell. afslutning af et ar-

bejde olgn. Genstandene, der skal aares,

males . . Undergrund. (Et) Stykke . . Farve-
papir laegges med den malede Side nedad
paa et Bord og fugtes godt igennem .

.

man (lægger) Papiret paa den malede Fla-

de og eftertrykker let med Haanden.
Saandgem.565. 2) [16j] (nu næppe br.)

eftergøre (et segl) ved aftryk i voks olgn.

Befindis og bevisis nogen at have efter-

skrevet anden Mands Haand, og hans Segl
€ftertrygt. DL.6—18—6. VSO. 3) [16.i] {ef-

ter ty. nachdrucken, j/". -tryk 4; iscer bogh.

ell. hogtr.) gengive i trykken (reproducere)
noget tidligere trykt (en bog, en avisartikel

olgn.); nu næsten altid om uretmæssig gen-
givelse, uden forfatterens tiUadelse. man hav-
de efftertrykked mine Skrifter. Holb.Skiemt.

X^*"- jeg har til 800 Exemplarier af be-
meldte 2 Tomer paa Halsen, hvoraf jeg
iast ingen har kundet selge meere, siden
(Phoemxbergs) Eftertrykning er ske et. sa.

Phoenixb.2. Ingen maa eftertrykke Alma-
nakker.FiSO. Heib.Pros.III.50. de engelske
Oversættelser af mine Romaner vare efter-

trykte (i Amerika). HCAnd.XII.loO. Bran-
des.V.546. BibliotH?281. -trykkelig,
od/, [æfdar'trøgali] HøysgA.G.60. adv. d. s.

ell. -t ell. (t)° -en (VSO.). (efter ty. nach-
driicklich) som har eftertryk (2); virknings-

fuld; kraftig; om optræden, udtalelse olgn.

ogs.: indtrængende; alvorlig ; grundig ; skarp.

et Svar, der var saa eftertrykkeligt, at
han holdt det for raadeUgst ikke at spørge
iieTe.Ew.VI.231. EahbÆ.V.41. Det efter-

trykkeligste . . Sprog frembringer kun øie-

bUkkelig Y\xkmiig.Engelst.Nat.206. Kri-
gen er den voldsomste og eftertrykkelig-

ste Maade, hvorpaa Staterne kunne udøve
gjensidig Indflydelse paa hverandre. .Heié.

Pros.X.244. hendes Fader . . gav hende
en eftertrykkelig Tugtelse. Winth.IX.l 91.

(spøg.:) (jeg har taget) en eftertrykkelig
(o: ordentlig) Pakke Mad med hjemmefra

10 til de lange og trættende Øvelser. Bønne-
lycke£p.l81. (sj.:) Hans Gang var dvæ-
lende, tung og eftertrykkelig. JPJacJlJ21.
(nu næppe br.:) (hjælpeverbeme) beholder
(ofte) deres egen rætte éftertrøkkelige (o:

tydelige, selvstendige) bemærkelse. Høysg.
AG.60. jf. 70. H (mer) som adv.: d. s. s. med
eftertryk (se u. Eftertryk 2). Engelst.Nat.
32. Venderne bleve angrebne, overvundne,
og eftertrykkeligt tugteåe. Molb.DH.II.

20 147. disse eftertrykkelig udtalte Overbe-
visninger. PMøll.II.373. (han) har fornum-
met Slagene langt eftertrykkeligere, langt
smerteligere. 5'i€rÅ:.Fi'.555. 'her skal røm-
mes op, og det ganske eftertrykkeligt
Drachm.D.96. CP -trykkel ig-hed, en.
MO. den skotske Sindsbeskaffenhed (man)
har bestemt som et Hang til Eftertrykke-
lighed, til hvad der i Retoriken kaldes
Fynd. Brandes.XI.316. smst.I.316. (han)

30 faldt med en saadan Eftertrykkelighed
ned i Læ, at han ganske sikkert var gaaet
uden Bords. Drachm. SS. 53. sa. PV.IOO.
-trykker, en. (især bogh. ell. bogtr.) per-
son, som eftertrykker (3) andres skrifter. Jeg

fik hen, for at see den offentlige Tyv,
ftertrykkeren Schmieder, i hans store

Boglade. Bagges.L.II.312. Heib.Pros.X.548.
Bogtrykker Phønixberg . . er berygtet som
Eftertrykker af Holbergs ComecSer. Hrz.

40 X.389. BibliotH.*282. f -træde, v. [12.2]

O/, fy. nachtreten; „Forekommer sielden.**

M.O.; sml. -træder) følge efter (en, itær i en
virksomhed, et embede olgn.). vAph.(1764).
MO. t -træder, en. (ogs. -træderej. {jf,
-træde og ty. nachtreter) efterfølger (i en
virksomhed, et embede olgn.); eftermand. Hvit-
feldts Eftertrædere, Pontanus. Ct<. i 776.
(HFBørdam.Hvitfeldt.(1896).284). de Car-
thaginienser . . vare de Phoeniciers Efter-

se trædere i Handelen. Z^SeZsfcSfrr.IX5i 7. VSO.
2) (sj.) efterligner; eftersnakker, den over-
legne Aand . . seer sig omgivet af Efter-
trædere og ekkoagtige Gjentagere. HN"
Claus.SO.5. -trænge, v. [12.2] [-itrBi^'a]

{ænyd. d. s. i bet. „længes efter"; jf. ty. naeh-
dringen; vel kun i præs. part.; nu næppe
br.) trænge (sætte) efter (en); forfølge. vAph.
(1764). (han) søgte at beskytte Damerne
mod den eftertrængende Flok. Winth.N

60 Digtn.200. O -tælle, v. [19] [-itæl'a]

undersøge ved tælling; især: tælle paa ny
(for at kontrollere et beløb olgn.); tælle efter.

vAph.(1764). Lad os eftertælle, hvor man-
ge Ark Bogen bestaaer af.FSO. hans ene-
ste Glæde var at forøge Formuen og jevn-
lig eftertælle sine Penge. Goldschm. BIS.

13»



199 eftertænke Efterve 200

IV.68. hun eftertalte sine Pakker. „Nei
.. jeg har Intet glemt." E^ar. 1)7. ^55.
GJ -tænke, v. [-itæji'ga] eftertænke (d.

V. s. eftertænkej. Høysg.AG.120. vbs. (sj.)

-ning (Eilsch.Term.31. Ørst.1.63), jf. -tanke.

(ænyd. d. s., jf. ty. nachdenken) 1) [13.2] (nu
1. br.) tænke (nøje) paa; tænke over; over-

veje; betænke, hvor ofte jeg har sat mig
for at aabne mit Hierte for hende, saa
dog blir jeg tvilraadig, saa ofte jeg ef-

tertænkker hendes Levemaade. iTo/fc.y^s.

(1?31).I1.1. Naar jeg . . eftertæncker Sa-
gerne lidt, saa mercker jeg, hvor skamme-
lig man har træcket mig op. sa.UHH.II.3.
Jeg har eftertænkt siden, at han blev vist

ikke tient med mig. Thi han skal vide,
at jeg har saadant et forunderligt Gemyt.
Wib€.(Rahb.LB.II.441). *Han mæled Ord,
som vel maa eftertænkes. Grundtv.Optr.II.
29. uden at eftertænke, hvorfor han nu
gruede, gav han sin Skimmel af Sporerne
og forsvandt. Ing.EF.I.200.

\\ f forestille sig;

tænke sig; sætte sig ind i; indse, (den) Bekym-
ring, som dydige Forældre have for deres
Børn, kan ikke eftertænkes af de Unge.
Høysg.S.S. || uden obj. den, som er øvet i at

tænke og eftertænke. Mall.SgH.*?^. *Halv
troer jeg — ja, jo meer jeg eftertænker,

|

Desmeer forvisses jeg — den (o: frygten)
er utidig. Ew.V.97. som vbs.: Han har gjort
saadanne Slutninger i Eftertænkningens
og Iagttagelsens Timer. Ørst.1.63. *ved min
Side strakte | En Yngling sig paa Bæn-
ken

I

I rolig Eitertæ^en. Bødt.96. fNaar
jeg kommer dig ihu paa mit leye; da vil

jeg eftertænke om (1871: tænke paaj dig
i natte-vagterne.Ps.65.7('CAr.FJ;.

||
(nu

næppe br.) som part. adj. Hans Mine er
mørkog eftertænkende (nu: ettertænk-
som). Ew.(1914).1.161. Den eftertænkende
(nu: tænksomme^ Læser. Tode.ST.II.7. De
see helst, at man vaaser, og generes af

en velbegrundet og eftertænkt (nu: (vel)

gennemtænkt, (vel)overvejetj Tale. Hrz.
X.326. 2) [16] (sj.) tænke paa ny (hvad man
selv ell. andre tidligere har tænkt). Moth.T74.
m. overgang til bet. 1 : en Tanke, han selv .

.

har tænkt og siden eftertænkt. Wand.lftn-
desm.lJ288. *Tanker hans (o: guds) vi efter-

tænke,
I
Skjønt de Himle overgaa. Grundtv.

SS.IV.104. t -tænkelig, adj. adv. -en
(Heitm.Physik.l6. VSO.). {ænyd. d. s.; af
-tænke 1, jf. ty. nachdenkUch) som er egnet
til at vække eftertanke; bemærkelsesværdig;
betydningsfuld, jeg har antegnet . . som
meget særdeles eftertænkeli^, at fast in-

gen af de Danske Konger . . have givet
haandfæstninger fra sig ved deres regie-
rings tiltrædelse. ITolb.DNB.62. han havde
holdet en dybsindig og eftertænkelig Tale.
sa.MTkr.74. Eilsch.PhilBrev.43. Hippocra-
tis Ord ere vel bekiendte og heel efter-

tænkelige : Ars longa, vita brevis. Spectator.

455. Med . . Held giør Digteren paa et

andet Sted et eftertænkeligt Ophold i sin

cgenFortælning. Carst.(SkVid.VJ68). VSO.

jf.: De fleeste Stropher ere skrevne med
saadanKorthed og eftertenkelighed (o:

„fynd"), at de kand passere for smukke
Epigrammata. Holb.Skiemt.)(6r.

|| som vidner
om bekymring; bekymret, giør mig ikke
dine eftertænkeUge Spørsmaal med dette
smukke lille alvorlige Ansigt. Pawieia .1.79.
CP -tænkseui, adj. [æfdar'tæii'gsmm]
{afl. af -tænke 1 i lighed m. betænksom;

10 jf- -tænkelig) som bruger eftertanke (før der
handles); (be)tænksom; forstandig; besindig.
Moth.T77. En viis og eftertænksom Ge-
neral. Holb.MTkr.270. *(jeg) paa hans Gril-
ler gav det eftertænksom Svar. jFrSom.
PM.79. Eilsch.PhilBrev.x. Ew.VI.53. In-
tet eftertænksomt Menneske (bør) for-
agte velmeente Forestillinger. Tullin.IIL
330. enhver Eftertænksom vil indsee, at
Lovene ikke blot virke umiddelbart. Ørst

20 11.44. Newton (var) eftertænksom, da han
ved Æblets Fald bragtes til at tænke over
Bevægelsens Love. PEMiilU38. || nu især
om en persons væsen, som er præget af efter-

tanke: tankefuld; grublende. *Med heftig
Hjertebanken,

|
Bevæget, men dog glad

[

Til Bøgens Rod hun læned sig
| Og efter-

tænksom sad. Winth.HF.108. *Da saae jeg, at
hun eftertænksom var, | Som naar et Indtryk
med et andet strider. Erz.D.III.229. Hun

30 var et underligt Barn, stiUe og eftertænk-
som. 5CJ.wd.F.84. (hendes lidenskab) havde
fyldt hende saa ganske . . at der slet ingen
Plads blev til eftertænksom Forundring.
JPJac.L261. RGandrup.Mørket.(1917).147.
CP -tænkiiiom-hed, en. Holb.Paars.312.
I (maa) ikke have læset (bogen) med Efter-
tænksomhed. sa.F^s.(':Z75i;.II.8. VSO. Hvor-
fra er den Historie der kommen i Bogen?
. . Det er ligesom den skulde gjelde os.

40 Den er meget til Eftertænksomhed I ^ffC
And.VIII.292. Syrakusanerne , . røbede
kun liden Eftertænksomhed, da de beslut-

tede at trodse hele Romerrigets Magt. PE
MulU37. -terst, en. (sj.) tørst, som ind-

finder sig paa ny, efter engang at være sluk-

ket (især som følge af en forudgaaende rus).

om Søndagen drikker de forfyldte Bester
sig saa fulde, at de ikke kan forvinde det
den hele Uge, formedelst den stærke Efter-

se tørst. Cit.l761.(JySaml.4R.III.113). jf. MO.
-vaar, en. især (poet. ell. i Jiøjere stil) overf.^

om en senere „blomstringstid" (fx. ny op-
blussen af ungdommelig kraft olgn. i den
senere alder). Oehl.XII.38. efter Aaret 1870
. . havde Nielsen som Forsker en Efter-
vaar. Mærkværdig er hans ungdommelige
Aarvaagenhed i Videnskaben til det sidste.

Brandes.II.425. jf. : En Eftervaar. Kaalund.
(bogtitel.1877). -valg:, et. [15; 19] (polit,

60 l.br.) udfyldningsvalg, som (p.gr. af dødsfald,,

udtrædelse olgn.) finder sted uden for (efter)

de almindelige valg. NatTid.^'^lil877.1.sp.2.

Sal.V.781. -Te, en. {efter ty. nachweh(e);
næsten kun i flt.) 1) (med.) velignende smer-
ter, som ofte indfinder sig hos en barsel-

patient de første dage efter fødselen. Moth,
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f

V70. BuchwJS.(l?2o)J26. Apot.(1791)J.62.

Eaarsb.Kv.48. 2) ID overf., om ubehagelige

eftervirkninger. Vel gick det meget glæde-
lig til i Brullups-Tiiden, men Efterveerne

fmgte snart paa, thi hun maatte strax sælge
sit beste Sølv. Seidelin.201. Nu har vi spiist

og drukket godt, men nu kommer Erter-

veeme, da vi skal til at betale. FSO. For-
sømmelsens smertelige Efterveer. Kierk.

IV.129. (Bauch) følte . . i lang Tid Efter- lo

veerne af det Nederlag, han havde lidt i

sin ubesindige Fejde med Heiberg. Bran-
de8.1.415. „De var sørgmodig." — „Aa,
det var Efterveer af den hæslige Scene
. . Jeg troer aldrig, jeg har været saa

ulykkelig." GjelR.178. PoUyul920.5.8p.6.
(sj.) i ent: Otto var greben, især af de sid-

ste Ord . . endnu bævede en Eftervee gjen-

nem Taler og Tilhørere. Goldschm.Hjl.II.

606. Man er ikke ustraffet et fattigt Barn; 20

man har ikke uden Eftervirkning eller

Efterve hørt det Ene og det Andet i Hjem-
met. sa.jPF.IJI.^;. -veje, V. [19] [-|Vai'a]

vbs. -ning ell. f -cIsc (i bet. 2). (jf. ty. nach-
wågen) 1) O veje (paa ny) for at kontrollere

vægten (af en vare olgn.). Cit.l718.(Hi8tM
Kbh.VII.352). Disse Varer maa efterveies.

VSO. Ved Efterveining opdagedes Mange-
len. «n»«<. Ludv. 2) t overf.: overveje, betrag-

ter man . . de Grunde . . maae jeg tilstaae, io

at (de) ved nøle Efterveielse, forekomme
mig . , tunge. Birckner.I.189. O -verden,
en. {jf. ty. nachwelt) de mennesker, som
lever i en senere (kommende) tid; efterkom-
mere; efterslægt, (iscer i best. f.). Moth.Vl33.
en Politi-Kjendelse, der . . ligger trykt for

Samtidens og Efterverdenens Øjne. PJ.
neib.US.489. 'paa din Vei dig foresvæve

|

Kun Efterverdenens Kritik. Bagges.V.27o.
Den sildige Efterverden skal prise hans «)

berømmelige Handlinger, VSO. mangen
Milton faaer først af Efterverdenen den
Elrands, som Samtiden negter ham. Mynst.
BIS.II.377. PalM.V1.274. Kierk.XIII.53.

II 1 1 best. anv. uden (egl.) best. art. Jeg for-

tæller her . . kun Liixdorphs Mening, paa
det Efterverden kan kiende Manden. Suhni.
(Bahb.LBJ.42). -vin, en. daarlig vin frem-
stillet af afpressede druer. Moth.^E36. VSO.
MO. nu især (dial.) om brændevin (jf. 50

-draaber, -ølj: Det sidste (af den destille-

rede brændevin) kaldes „Attervin", Eftervin,
det blev sat paa en „Skjæggemand" til

næste Brænding og blandedes da i Dran-
ken.Feilb.BL.84. -vinter, en. 1) kulde-
periode, der kommer efter den egentlige vinter

(jf Bagvinter;. Moth.V207. VSO. MO.
BMøll.DyL.II.85. Ved Vibens Ankomst
faar man ofte en Eftervinter. l^'Zeuron.IA^

28. 2) (1. br.) den sidste del af vinteren. 60

Det var i Eftervinteren, helt Dag endnu
(o: kl. 4y-2 eftermiddag). Schand.TF.II.151.
D&H. m -virkende, part. adj. (1. br.;

jf -virkning;. Molb.DH.IL407. (han) for-
talte under jævnlige Afbrydelser af Cham-
pagnens eftervirkende Kulsyre, om Fe-

stens Herligheder. Sc/wnd.FF^66. -virk-
ning, en. « VS0.1793; jf. ty. nsichwiik-

ung) virkning, som vedvarer ell. gør sig

gældende, efter at aarsagen er ophørt eU.

fjernet. Eftervirkningen af hans Daadsliv
vedvarede endnu i mangen et lyst Glimt.
Molb.Anth.II.252. Sibb.IIJ79. man (brød)

mine to Kindtænder ud, medens jeg be-
tagen af . . Kloroformens Eftervirkninger
ikke mærkede det. Gold8chm.VI.456. den
store Skikkelse (o: Kierkegaard) . . hvis
Optræden endnu mærkedes i sine Efter-
virkninger. Høffd.DF.191. (de) mødte med
Eftervirkningerne af Gaarsdagens . . Aften-
svir. Schand.TF.II.122. eftervirkningerne
af influenza er ofte værre end selve syg-
dommen

j II (fys. ell. 0; Denne langsomme
Længdeforandring (a : ved elastiske legemers

udstrækning og paafølgende sammentrækning)
kaldes den elastiske Eftervirkning.
CAri«<«in«.Fys.64i. denFormforandring,som
en vis Kraftforandring medfører (kræver)

en vis Tid til at gøre sig færdig i, hvilket

Fænomen kaldes Eftervirkning. iTannorer.

Tekn.67. CD -vise, v. [-|Vi-'s8] vbs. -tung

(Saaby.'').« VSO.1793; efter tv. nachwei-
sen) vise, hvor ell. at noget findes, hvordan
noget forholder gig osv.; paavise; godtgøre.

i bemeldte Nr. 76 af Flyvende Post (søgte

vi) at eftervise en Deel Feil, som netop
fandtes i hiint Nr.43 af Kjøbenhavnsposten.
Kierk.XIII.19. den guddommelige Treenig-
heds Manifestation maatte kunne efter-

vises endog i det enkelte Menneskeliv.
Schand.OJJ.06. (det) er blevet eftervist,

at denne . . Billedstøtte ikke i sit Motiv
kan betegnes som helt original. Brandes.
XI.7. ADJ&rg.I.135. (at runerne har) Lig-
hed med de græske og latinske Bogstaver,
er (Ole Worm) ingemunde blind for (han
efterviser det i Enkeltheder). CSPet.LittJ.

582. -viselig 9 a^/* [æfder'vi-'sali] {efter

ty. nachweislich; sj.) som (let) lader sig

eftervise; paaviselig. efterviselige Paavirk-
ninger. Hrz. (Ugentlige Blade. 1858159. 715).

CP -voksning, en. [15, jf. 18] (sj.) det at

vokse ud ell. tU igen (efter afskæring, beska-

digelse olgn.; jf. -væk^;. (formereUesmaade
ved deling) kan man fremtvinge ved at skære
Polypen over i flere StyWker . . og man
faar . . af hvert Stykke ved Eftervoksning
et nyt 'Djr.Frem.DN.504. CP -vrænge,
V. [I6.1] [-jVTBii'a] efterligne paa en vræn-
gende maade." Ved at høre Baronens Na-
turfeU i Udtalen saaledes eftervrænget,
var der Flere, som (lo).Blich.(1846).VJ.55.

Han eftervrængede arrig og forceret Rek-
tors blødfede Stemmeklang i Ordene: —
„Øh — kjære Natalia." iSeAand.Æ.i7i. jf.
Eøysg.S.24. GJ -vækst, en. \) (sj.) d.s.s.

-voksning. Det var fordum en almindelig
Tro, at Jordens underfulde Rigdomme
voksede frem paa ny, naar man brød dem
bort; allerede Aristoteles taler om Mal-
mens Eftervækst. Uss. Jcemproduktionens
Hist.(1911).7jsv.l. „Plantevæxt, der frem-
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kommer sildigere, end den sædvanlige
Tid, eller andengang i een Sommer." Olufs.

(MO.). En rigelig Eftervæxt i Engene.
MO.

II
især overf. (jf. -grøde, -høst, -slæt^.

(med Holberg) og med en Eftervæxt af

nogle faa Forfattere i Prosa, der endnu

fik i hans Spor, slutter saa at sige hele
en ældre Sprogtone i den danske Stiil.

Molb.(HistTidsskr.2R.I.618). Man skal . .

1) (foræld, ell. dial.) fladbundet baad; pram.
jeg (laa) nede i Aaen paa min Ege at
fiske. Pram.II.332. Vi bemægtigede os en
Eege, som laae i Sivene og brugtes paa
Andejagterne af Jægerne. JJPaludan. Er.
32. HarbocMarO. Bergs.KK.73. MøllH.1.
517. Eger . . som de, der . . opgraves i

vore Uosex.SophMull.V0.134. Børd.KK.1.
JVJens.NG.12. Hvert Hus (paa Hassels)

efterlade sig en Eftervækst, en Jord, man lo havde sin saakaldte „Brohavn", hvor „Eger-
har dyrket, en Slægt, man har avlet eller

opdraget, en Tanke, man har udtrykt i

sit Liv. VilhAnd.AD.263. Confiscationen
og den denne ledsagende Theologi (o: ved
reformationen) skrabede Bunden, så der
ingen Eftervæxt blev . JPJacobs.Manes.1. 7.

-m, et. (nu næppe br.) tyndt øl, som frem-
stilles af den sidste og derfor svageste „urt"

(jf. -bryg(ning), -draaber, -vin^. Moth.016

ne" laa. En „Ege" (le) var en Baad af en
udhulet Egestamme. FrGrundtv.LK.214.
(jf. Trap.III.290). 2) (bornh.) en slags større
sejlbaad, brugt til fiskeri. Esp.402. Alle
de svenske Fiskerfartøjer var Eger —
hjemmelavede Fyrretræsbaade med én
Mast i eller halvanden, den lille Pappe-
gøjemast agter medregnet — og de fleste

aabne uden Dæk. FBon.njemslavns-Billeder.
Naar man af en Tønde Malt har taget tre 20 (1892).67. AndNx.PE.II.149. Sal.VI.626
Tønder godt 01 kan man endnu faae en
Tønde ringere 01, eller Efterøl deraf. Olufs.
NyOec.I.160. VSO. VareL.(1807).III.380.

I. Eg, en. [e-'q] Høysg.AG.146. flt. -e (allr.

i 16. aarh.) ell. -er (oldn. eikr; nu kun
dial., se Wim.Navneord.bøjning.(1868).93.
Feilb. Thorsen.75. Esp.§123,l,b). (glda. eeg,
æda. ek (Harp.Kr.l82. jf. ogs. AM.), oldn.

eik, eng. oak, ty. eiche; uden for poet. og

II. Ege, en. ['eqa] ogs. Eger [le'Wqar]

(jf. Feilb.) ell. Eg [e-'q] (Moth.E20. MO.
p7-iskurantpaaKarethmagerarbejde.(1875).7.
Aakj.RS.48. jf. Esp.503). flt. eger [le'Oqar]

ell. (sj.) ege (Moth.E20). (glda. (flt.) ekær
(De heUigeKvinder.(udg.l859).24), hiuleghe,
no. eik (eika, eike), sv. eker (dial. ogs. ek,

ekaj; afl. af I. Eg; formen Eg egl. sa. ord
som I. Eg; Eger egl. den gi. flt-form af

fagl. spr. (samt dial.) bruges nu Egetræ 30 I. Eg) stang, der forbinder et hjuls
tiere end Eg) t) ^ egetræ, QuercusL. over
alle eeger (1871: Egej i Basan. Es.2.13
(Chr.Vl). *en gammel Eeg der ved en
Aa-bred siaar. Holb.Paars.189. *Et Egern,
som leger

| I Toppen af Eger. £MJ.K.i7.
8mst.VlII.215. »Skovens Eger. Oehl.NG.157.
*Bruser, I Egel ryster den løvrige Lok.
8a.L.1.182. Naar Egen har baaret mange
Agern, saa maa man belave sig paa en
stræng Vinter. Thiele.III.14. CVaupell.S.31. 40

(billetM. :) *Ja — det haver saa nyligen reg-
net,

I
og de Træer de dryppe endnu

; |

mangen Eg er for Uvejret segnet. Ottosen.

S.35.
II

i sammenligninger, om hun ogsaa
var saa stiv, som en Eeg, saa skal jeg
faae hende saa smidig, at man kunde
vinde hende om en Finger. Biehl.DQ.II.57.
*Han kneiser vældigt, som en knudret Eeg

|

Blandt alt det andet Smaakrat. Oehl.HJ.7.

nav med fælgen, (hjulenes) Felger og
deres Eger og deres Naver vare alle

støbte. lKg.7. 33. Vognen (for) hen ad
Vejen, saa ingen kunde se en Ege i Hju-
lene. St-Grwndfø.ii'Æ.JJ. i 00. Paa Kortet
minder Viborg om et uhyre Hjulnav, hvor-
fra Vejene straaler ud som Eger.Aakj.HV.
14. lette Hjul med Eger af Staal (i cykler).

Sal.IV.746. SjællBond.129.
Ege-, i ssgr. ['e'qa-] Høysg.AG.146. hvor

intet andet angives, af I. Eg 1
|| formen Eg-

bruges nu kun i Eghjort; jf. u. Ege-mistel,
-æble. -bark, en. (æda. ekæ barch (AM.))
Ing.VSJII.222. MentzO.Pl.337. -blad,
et. 1) i egl. bet. (Kalk.V.207). Thiele.1.70.

jf. -krans: *aldrig glemmer Axelstad,
| At

Du (0: Thorvaldsen) den ei forgj etter;
|
Sin

Borgerkrands, sit Egeblad
|
Den om Din

Laure fletter. Heib.Poet.VIII.356. 2) (zool.)

stærk som en eg: Stub.45. AndNx.PE. 50 en sommerfugl (Lasiocampa quercifolia),

1.258.
II
om træet som symbol. *Da van

des Friheds Eeg og Fredens Valme-Winth.
11.48.

II
talem. olgn. Ofte maa Egen bukke,

naar Viddien staaer, o : ofte døe friske og
stærke Folk snarere end Skrantinger. FiSO.
se ogs. u. Ask 1. 2) om veddet af Eg 1.

Windwer (af) Eg. Cit.l701.(HistMKbh.VII.
60). en Stolpe af Eeg. JohsBoye.(Rahb.LB.
1.443). *En Bjælke ligger der af stærken

hvis vinger er fligede som et egeblad (1). Som-
merfugle.45. -blomstret, adj. de ege-
blomstrede, ^ som navn paa en plante-

orden, Quercifioræ. Warm.SystB.307. -hordf
et. (af I. Eg 2; 1. br.) egetræsbord. Oehl.Digte.

(1803).51. Ing.VS.1.3. -bregne, en. ^ Phe-
gopteris Fée, isasr P. dryopteris. JTusch.179.
Sal.V.789. MenfzO.Bill.420. -bryst, et. (af
II. Ege; fagl.) den flade (omkring tappen).

Eeg. Hauch.SD. 11.75. spisestuemøblerne 60 hvormed en hjulege hvilerpaa navet (jf. Bryst
er udført i eg (o: af egetræ) '<

II. Eg, en. se II. Ege.
Eg-, i ssgr. se Ege- i ssgr.

1. Ege, en. ['e'q8] flt. -r. (æda. eki, oldn.

eikja, sv. eka, mnt. eke, jf. oeng. ae; afl. af
I. Eg, egl.: baad af en udhulet egestamme)

6.2;. S&B. -bænk, en. 1) (afl. Eg 2; 1. br.).

*Paa Egebænken sidde mange . .
|
Hielm-

dækte Svende. Oehl.XIV.170. 2) (afII.Ege;
fagl. (OrdbS.) ell. dial. (jf. Kalk.I.441)) den
del af hjulnavet, hvori egerne sidder (jf. Bænk
3;. Moth.E20. VSO. OrdbS.(Vest8Jæll.).
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Egede, et. ['eqaaa] ogs. Eget (se ndf.;

om et andet stednavn Eget se AarbLoUF.
1921.16). (glda. Egethe (som stednavn. Kr
Er8lJiep.nr.242lJ2466.3354); af I. Eg 1,

vist opr. af ege-ved, egeskov, jf. DStJ.911.

101) (mindre) egeskov. Moth.E22.
fl
nu

kun som stednavn, om forsk, steder (paa
Sjælland), hvor der (vokser ell.) før har vok-

set egeskov, fx. skoven Ganløse Eget (Trap.*

11.175), landsbyerne Øster- o^Vester-Egede,
hovedgaarden Jomfruens Egede (smst.III.

405.412) ofl. jf. : ved Bækken mellem Ege-
dets grønne Bakker. PontJ'L.262. (o: Skib-

berup Y.gQåe.stnst.170).

t Ege-drne, en. (druelignende) galle-

dannelse paa egens blade ell. rødder. Moth.

E20. VSO. -fnsh en. (zool.) en tU blaa-

fuglene hørende sommerfugl (Thecla Hids
Esp.), hvis larve lever paa egen. FrHeide.
Sommerfugle-Atlas.(1913).5. -karmin, en.

(zool.) en tU uglerne hørende sommerfugl
(Catocala sponsa L.), hvis larve lever paa
egen. smst.ll. -kiste, en. {ænyd. d. s.;

af I. Eg 2) det gamle Dækketøj, der fyl-

der de store, udskaarne Egekister. Tops.I.

106. Feilb. R spec. (arkæol.) : ligkiste af udhu-
let egestamme. SophMilll.V0.307. Egekister
i Bronzealderens Grave. Vedel. Arkæol. 24.
G) -krans, en. krans af egeløv (især til be-

kransning af den fortjenstfulde borger; jf.
lat. quercus civilis samt -blad 1, -faone 2,

-løv^. hvor mange vare da ikke de store

Mænd, vi maatte række Eegekrandsen

?

Storm. Taler.30. 'Som Ven og Lærer Ege-
krands Du har,

|
Som Digter Laurbærløv

omkringDin Tindingli?'G«W6.IJ. 74. Schand.
SB.247. den borgerlige Eegekrands
rækkes den fortiente '^isjiA. Rahb.Tilsk.
1793.67. Blich.DJIJ.17. -krat, et. Man
kommer saa til et Partie med Egekrat;
idetmindste var det dengang saa, nu ere
der vel høie Egetræer. jS?7)i.7J.i8^. CVav,-
pell.S.33. De jydske Egekratte ere . . rene
Egeskove, smst.63. QP -krone, en. 1) kro-

nen (toppen) af en eg. 2) (sj.) d. s. s. -krans.
*Fortiente Egekroner pryde

|
Hver Hand-

ling, som er stor og sMønl Storm.SD.141.
I. Egel, en. (ogs. Egle. vAph.(1759). jf.

VSO. og Feilb.1.239). {ænyd. egle (Kalk.1.*

54), egel (PClaussøn.NorrigesBescriffuelse.

(1632).170), jf. glda. huseghel, sv. dial.

ickel, eckla (sv. eckelnot, rod til voddrag-
ning under isen), fsv. isikil, eng. (ickle)

icicle, istap; egl. sa. ord som Jøkel; dial.

(jy-h jf- bornh. iggel, iggil (Esp.149) samt
Hus-, Isegel) frossent tagdryp; istap. VSO.
FeilbJ.239JV.126.

II. Egel, en. {glda. d. s., jf. skaansk igel
(Riefz.695); af uvis oprindelse; nu kun dial.

og oftest brugt i ssg. Svin(e)egel (s. d.))

svinesti (som hviler paa stolper). MothJS27.
VSO. *i en Egel Hakon fandt sin Grav.
GrundtvJ'S.VIJ22.

III. Egel, en. se Igle.

O Ege-lov, et. (jf. -krans:^ *Bekrands
da. Ven ! med Egeløv din Tinding! FGhildb.

(Bahb.LB.II.207). I den Krands fletter

Borgersindet sit Egeløv. Mynst. Mali. 13.

HeibJ'oetJX.229. -malet, part. adj. (af
I. Eg. 2) d. 8. s. egetræsmalet. to egemalede
Y\ø\åøre.Schand.BS.464. Baud.G.336. -mi-
stel, en. et Egmistel. vAph.Nath.V.380).

3( (nu l. br.) navn paa forsk., paa egetræer

voksende, planter af misteltenfamUien (Vi»-

cum album L. ell. Loranthus europæus L.).

10 MothÆ21. vAph.(1764)J35. sa.Nath.V.380.
egen, adj. ['aisn, højtid. 'eq(8)n] intk.

eget og i bet. 3 nu alm. egent (se ogs. 1.2

slutn. og i£); i best. stilling bruges i bet. 1

og 2 alm. egen, cgei, i bet. 3 og (til dels)

i bet. 1.3 egne ['aina, højtid. 'e(''qna] ^\ t

bet. 1.1 : al Din egne Selvbekymrine . . be-
drøver kun Aanden og sinker Væxten.
Kierk.VIII.343); ftt. egne ['ain8, højtid.

'e'-qna]; adv. (i bet. 3; 1. br.) ege(n)t; superU

20 (til bet. 1; sj.) egneste: Hvor ofte har ikke
Fyrst Bismarcks aller egneste Organ med
et venligt Nik ydet Hr. Estrup sin Aner-
kendelse. HørupJI.270. smst.394. Aristo-

kratiets alleregneste Domæne. JPJacobs.
Afh.361. (æda. eghin, oldn. eiginn, ty. el-

gen, eng. own; egl. perf. part. af eje og
d. s. s. ejen- i Ejendel, Ejendom o^.

||

bet. 3 red paavirlm. fra ty.)

J) som ubetinget eU. udelukkende iil-

30 hører ell. vedkommer en selv. 1.1) forstær-

kende en gen. ell. et ejendomspron. (svarende tU
brugen af selv ved nom. af et subst. ell. et per-

sonligt ell. demonstr.pron.: det er hans egen
hest o: han ejer selv den hestj. den dag
i morgen skal bekymre sig for sine egne
ting (1819: for sit Eget; 1907: for sig selv;.

Matth.6.34(Chr.VI). Han, som ikke spa-
rede sin egen Søn. Itom.8.32. (han) kom
til sin egen Stad (o : hvor han hørte hjemme).

40 Matth.9A. Bjælken, som er i dit eget Øie,
bliver du ikke vaer.Luc.6.41. Skal man
indkalde Fremmede eller betiene sig af

Landets egne Folk? SchytteJB.II.86. »Har
vi ej meget, | er det vor eget,

|
som ej

fra Staten er sveget. PAHeib.US.578. *Mit
Eaøns Beundring og sit egets Speil. -Ba^-

ges.V.66. *Du troede, jeg var forlegen •

.

I
Men Undseelsen blev din egen. Winih.

V.123. 'Ja, min er Ringen, det min egen
50 er. PalM.II.226. Hej, kom hit, Mutter I

her kan vi see vores egne Vindver. Hostr.
G.163. *åe bød hende Trældom i hendes
egen Borg. LembJ).106. 'Danmark er vor
Mo'r,

I

vor egen åyre 3orå\BichJ.6. Han
havde ingen Paryk, han bar sit eget Haar.
JPJacJ.241. (jf. Klevenf.BJ.69). Til Løs-
ning af denne uhyre økonomiske Opgave
slog Tysklands egne Kræfter ikke til, dette

Maal kunde kun naas gennem et Sam-
60 arbejde mellem Landene. Pol.Viol920.7.gp.5.

(sj.:) 'Det var min egen Ret (o: yndlings-

ret; jf. bet. 2), det var boeuf å la mode.
Wess.65. i forsk., mer eU. mindre faste forb.

m. subst., om hvilke der som regel maa hen-

vises tU vedk. subst., bl. a.: det er hans egen
skyld (o: han har selv skylden derfor, er
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selv skyld deri)
\ (jf. Lassen.AO. 231). det

maa blive din egen sag (o: du maa selv

raade, træ/fe bestemmelse, men ogsaa tage

konsekvenserne) \
det har jeg hørt af hans

egen mund (o: af ham selv)
\ det var hans

egne ord (o: han har selv sagt det og sagt

det nøjagtig som det siges)
\
endvidere: gribe

i sin egen barm (se I. Barm 1), staa
paa sine egne ben (se u. I. Ben 3^^,
vore(s) egne hunde skal gnave vore(s) lo

egne ben (se 1. Ben Is), (være, komme)
paa sin egen boldgade, feje for sin
egen dør (se 1. Dør 3.2^, d(r)yppe en
i hans eget fedt, fhandle efter, følge
osv.) sit eget hoved, natten er vor
egen, (lade en) sejle sin egen sø, gaa
sine egne veje osv. \\ være sin egen
herre, sin egen mand ell. (nu 1. br.)

sin egen o: være uafhængig, selv være
herre i huset, selv have raadighed over sin 20

tid, sine penge osv. Han har ikke Lyst til

at gifte sig, saasom han synes bedre om
at være sin egen. VSO. Hun vil hellere
være sin egen, end tiene. smsf. jf.Mau.
1632. Hvilken Lykke at være sin egen
Herre og kunne gjøre hvad man vill

Seib.(TR.nr.l23.19). Moth.Hl68. om en
kvinde: Oehl.F.5. hun (lever) som Blommen
i et Æg, sin egen Herre og Eierinde af dis-

se herlige Goåser. Winth.VIII.125. (spøg.) 20

om ting: nogle sorte, forkullede Bjelker
, . heldede sig op til Skorstenen, som var
sin egen Herre (0: efter en ildebrand). HC
And.Vl.57. Pokker skulde tjene, naar man
kunde være sin egen Ma.nå. Schand.SB.
198. Bagger.1.55. Wied.Thum.22. (spec.:)

Han er bleven sin egen Mand (d. v. s.) har
sat Bo og er bleven gift. M.au.1.163. f Naar
jeg engang bliver min egen . . Kone.
VSO.

II
kælende: vær dog icke vred paa 40

. . din egen lille Frands. Holb.Jean.1.5. *Du
min egen 0iesteenlSCAnd.SS.XII.247.
hendes egen lille Mazetto, som hun holder
saa meget af. Kierk.XIII.451. Du skal ikke
være bange .. min elskede Egen (oftere:

min egen elskede). JFJac.II.213. Vores
egen Talle. Recke.(bogtitel.l894). Min egen
'DTenglL'Arronge.(bogtitel.l875). mors egen
pige

i
(sj.:) Farvel 1 Farvel! du egen el-

skede. Fønss.UA.175.
II

brugt substantivisk 50

i intk. om ens formue, ejendom, ens egne
forhold, interesser olgn. (kærligheden) søger
ikke sit Eget (o: egen fordel). lCor.13.5.

Naar (djævelen) taler Løgn, taler han af

sit eget (o : sit eget væsen, det for ham sær-

lige; jf. bet. l.i). Joh.8.44. *(jeg) farer herfra
med Haanden tom,

|
Naar Døden tager

sit eget. SalmHus.691.6. *Paa vort Eget
Nat og Dag

|
Stirre vi med Velbehag.

Chrundtv.SSd.625. (nogle) ville laane og 60

borge, men jeg vil have Det, jeg kan
kalde mit Eget. Mynst.Betr.I.lO. Idet (dig-

teren) nu ikke mere forholder sig umid-
delbart til Virkeligheden, men bearbejder
sit Eget, forvandler hans Stil sig til Ma-
nér. Brandes.XIIl.382. ogs. (gldgs.) om ens

hus ell. hjem: At reise, gaae, hjem til sit

eget. VSO. Tag Portnøglen! . . at vi kunne
sUppe ind i vort Eget, naar vi komme
tiihage.HCAnd.VIII.275.

|| brugt substan-
tivisk i flt. om ens børn, slægtninge, nærmeste
omgangskreds osv. (jf. bet. I.3 slutn.). Han
kom til sit Eget (Chr.VI: sine egne ting^,

og hans Egne annammede ham ikke. Joh.
1.11. Holb.Herod.164. lader os giøre det
Gode mod Alle, men mest mod Troens
Egne (Chr.VI: huusfolkj. Gal.6.10. Schand.
VV.181. ialfald synes han, at hans Egne
(0: allernærmeste familie) ikke burde gaa
imod ham. Nans.FR.116. talem.: Det er af

sine Egne man skal ha'e (have) det (0:

frænde er frænde værst). Mau.1.163. Kehler.
(PoUyi2l920.8.sp.4). 1.2) uden foreg. gen.
ell. ejendomspron. *nøisom Landmand egen
Jord skal dyrke. Biber.I.41. *Nu føler jeg,

som egen, andres Smerte. Bagges.SV.277.
*af Mørket Du (o: Gri/fenfeld) opsteg,

|

Baaret frem ved egne Kræfter. Blich.D.
11.77. •Tydsken maatte bygge

|
af egne

Lig sin Yold. Ploug.I.104. ofte efter præp.
i mer ell. mindre faste forb. m. subst., om
hvilke der som regel maa henvises til vedk.

subst., bl. a.: staa paa egne ben (se u.

1. Ben 3.3J, (faa) foden under eget
bord (se u. 1. Bord 3.ij, til eget brug
(se u. I. Brug 2.ij, af egen drift (se

Drift 3.1^, (jeg ved det) af egen erfa-
ring, paa egen haand, i egen per-
son, for egen regning og risiko, se
med egne øjne og høre med egne
ører (jf Bagges. L.II. 31. Heib. Poet. III.
467. Schand.BS.439). \\ egen veksel, T
veksel, der lyder paa indfrielse af veksel-

udstederen selv. Lov''/sl880. Lassen.SO.364.

II
om forb. (nu næppe br.) som egen klog-

skab, kundskab, nytte, nyttighed,
ros se Egen-klogskab osv. (jf. ogs. egen-
viUig/

II
gøre sig (noget) egent, (nu

næppe br.) tilegne sig (noget). Den, som
forstaaer at giøre sig det Bedste egent af

de Bedste. 0ehl.(1851).XXV.112. (med)
Held havde han . . giort sig det danske
Sprog egent i Tale og Skrift. Molb.NTidsskr.
Iil.104. 1.3) {efter ty. der eigene osv.; nu
næppe &r.) efter best. art: den egne (sj.

den egen. Oehl.TaU^U 1840.5), det eget
ell. det egne, (flt.) de egne. (især om
hvad der vedkommer en ikke ligefrem nævnt
person; nu alm.: ens egen, vedkommendes
egen olgn.). De egne Fordele . . gieldte
intet hos ham. Mall.SgH.99. *plei de egne
Unger! Oehl.Fiskeren.(1816).254 (ændret til:

plei kun egne Unger, se Oehl.II.187.308).

lave Tanker, som kun dvæle ved den egne
timelige Lykke. Mynst. Præd. (1810). 252.
Sibb.I.33.96. PMøli.II.435. PalM.Il289.
netop den Reneste er villigst til at fatte

den egne Skyld dybest. Kierk.V.182. *Som
Morderen . . | Med Bødlen i det eget
tause Bryst. Oehl.EA.302. Heib.Fl.*/d830.
2.sp.2. en Ulyksalig, hvem Verden og det
egne Hierte havde ledt til Fald. Mynst.
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Betr.1.375. sa.Brøndst.S. CPalM.0.378.

li (^j-) * flt- ^tgi substantivisk (jf. bet 1.1

^utn.). I, som kun skulle sørge for de
Egne, for dem, som ere bundne til Eder
ved de fasteste Basmd. Myn8t.PrædJ.138.

2) som man har for sig selv alene, ikke

har fæUes med andre, eU. som udgør noget

for sig selv, ikke hører sammen med noget
andet; særlig; særskilt; speciel. Hver
haver sin egen Naadegave af Gud, den
Ene saa, den Anden sna. lCor.7.7. Lund
(og) Othense finge deres egene Bispe.
HoU).DH.I.182. 0rst.VIII.157. (kongen
havde) ei engang paa dette Tog . . et eget
Skib. lfoZ6.DSJi.520. Man har af Kant
en egen Afhandling om det Skjønne. Sibb.

11.80. Hauch.DV.1.224. Aabningen er
meget lille; man har derfor egne (a: særlig

til formaalet indrettede) Baade, ganske
sma&e. nCAnd.Breve.1.205. *ingen anden
Fane har som den sit eget Navn. PFaber.
VV.3. Først fra den tid af optræder „Væ-
ringerne" som et eget korps, en særlig
elitegarde. VUhThotns.AfhJ.360. de ant-
arktiske Sæler . . er alle egne Arter, som
kun forekommer her i det sydlige Is-

hav. iVa<uren«FJ9i4.507. her i huset har
vi fælles vadskekælder, men eget pulter-
kammer

i
pigerne vil gerne have eget

(o: hver sit) værelse ] et værelse med egen
indgang

j jf. bet. 1 : den Ydmygelse . . at
lægge sin Sjæls de lønligst egne Vraaer
aabne for en Andens 0ie.JPJacJI.394.
II

t tidtr. som have sine egne tanker
eU. meninger (om noget), ofte m. bibet.

af, at ens opfattelse er rigtigere end den al-

mindelige, jeg har saa mine egne Tanker
ved dette Navn. Gylb.NovelJl.25. jeg har
(nu) min egen mening om den ting

\ jf.
(m. overgang til bet. 3): Hånd har sit eget
hoved, sit eget sind. MothÆ28.

3) som fortrinsvis udmcerker (karakteri-
serer) en person, ting olgn.; som ikke ligner
andet; særegen; ejendommelig, det er
noget eget med det ord egen eget, at det
ikke rætter sig efter Adjectivi Declina-
tion med Articfius Dehmtu.s.Høysg.AG.55.
Grundiv.Snorre.lJ14. ulykkelig Kjærlig-
hed . . har noget Eget for en Konstner.
Ing.LB.lJ.36. Synet af Byen er ret egent

. i sit Slags. Hele Anlægget er fuldkommen
i matematisk.PJføZZ.JJ.4.5. ganske egent var
[det at see. HCAnd.VI.lo3. Rom er . . noget
fanske Eget (o: ligner intet andet). sa.Breve.
J53. *Egen i sit mindste Ord,

| djærv
[og egen, let a.tkiende.BichJII.207. Med
et eget skælvende Vemod . . iagttog han
!sine . . Yejmer. PontJ'L.509. det, vi sæt-

sr Pris paa — det Skønne, det Egne, det
: Oprindelige. JøryXr.i86. der var noget
ganske eget ved Gabel Kjærs Gang. Thit
\JensJJ33. som adv. (1. br.): Erz.D.IIL41.

I

Ingen sinde . . har nogen digter skildret
:
korsfæstelsen så egent som her. FrHamm.
De episk-kristeligeOldkvad.(1873)J21. H O m.
angivelse af den, for hvem noget er ejen-

dommeligt, iUknyttei som hensobj. ell. ved
præp. for. 'Med den Uskyldigheden egne
Latter. Bagges.V.176. En vis Eenfoldhed
i Tankerne . . er det sande Geni eget.
0rst.IX.82. Heib.Poet.IX.462. det livs-

glade, lyse Humor, der stadigt var ham
egent. Winth.Vin.136. den hule Stemme,
som er egen for Dem, som tale isøvne.
Gylb.NoveTJI.79. Maaske det (spil med

10 tungen) er egent for Malere. Schand.OJI.
360. JVJens.HF.145. I afvigende fra det
almindelige, det tilvante, det vedtagne; usæd-
vanlig; sælsom; underlig; besynderlig;
aparte. 'Mit Øie standsed ved et egent
Syn. Oehl.BG.226. Det var et eget Sam-
mentræf . . en selsom Hændelse. HaucA.
VI.345. 'Sagen er saa aparte, saa egen,

|

At jeg er virkelig ganske forlegen. J3rz.

DJ.112. Det er et egent Skue, man her
20 nyder. HCAndJII.357. 'det var en egen
Lænkehund, den (o: grisen). Kaalund.212.
Schand.UD.17. Eget er det, at ingen af
disse Stene (bærer} Vidnesbyrd om kristen
TTO.RosenbJ.47. det er en egen sag eU.

(saa) sin egen sag olgn. o: noget under-
ligt, usædvanligt, ubehageligt, betcenkeligt olgn.

det er dog saadan en egen Sag for en ho-
net Kone . . at forestiUe . . en tvetyd^
Person. Tode. S. 69. Hauch.IH. 28. det er

30 altid en egen Sag at være ene sammen
om Natten med en Mand, der er gal. Bergs.
PP.60. „længes De ikke mod det, der
ikke kan læres, men kun leves?" . . „Med
mig er det sin egen Sag" — sagde han
halvt uvillig, halvt indrømmende. LBruun.
UGJ09. I om en persons væsen, smag, me-
ninger osv.: løjerlig, seer, afstikkende olgn.

(saa at det vækker andres mishag), det er
jo nogle egne Karle, de omgaaes med

40 Mennisker ligesom med Fæe. Holb.llJJJ.
saadan Meening holdes for egen og u-ri-
meiig.sa.MTkr.57. *Min Fætter er dog
ret en egen Mand; | Hvad vil han nu med
den (o: kimpen)? Oehl.A.111. GrundtvJSaxo.
III.24. 'Hvorfor er du da tidt saa egen
mod \iam? HrzJX.114. dette Barn (har
altid) været saa eget og besynderligt, sa.

ST.114. Bergs.BB.287. du har en egen
Maade at spørge paa. Men du var jo aJtid

30 egen og vanskelig at blive klog paa. Nor-
man-Hans.Aina.(1904 ).41.

egen-fissgr. ["e-q(a)n-, s/.'aian-] af egen,
især i bet. 1 (jf. ogs. Eget-had, -navn)

jl
disse

ssgr. (af hvuke de vigtigste er medtaget) tU-

hører næsten aUe skriftspr. ell. fagl. spr.;

nogle er fortrængt af ssgr. m. selv-, jf. fx.
Egen-bekendelse, -mord, -ros over for Selv-
angivelse, -mord, -ros ofl. || om skrivemaaden
i U) ord (egen kundskab osv.) se u. egen

60 1.2. G) -art, en. [3] {efter ty. eigenart) ejen-

dommelighed; (særegen) karakter eU. beskaf-

fenhed; ogs.: usædvanlig, besynderlig beskaf-

fenhed. (Immermann) indfører for første

Gang i Literaturen det menige tyske Folk .

.

med dets Egenart og dets Stammepræg.
Brandes.VI.516. snist.1.524. Landskabets

IV. Rentrykt »/, 1921 U
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Egenart (var) den samme fra Aar til Aar.
PEBenzon.H.21. Pont LP. VIII. 46. Dryp-
stensdannelser . . af den mest bizarre Egen-
art. NaturensV.1915.63. CP -artet ell. (sj.)

-artig, adj. (jf. -art og ty. eigenartig)
ejendommelig; karakteristisk; særegen; ogs.:

usædvanlig ; besynderlig, (deres) egenartede
Kærlighed. Brandes.VI.411. Pelle nærede
Ærefrygt for hans egenartede Væsen der

hos ham, hvis Godhed vi . . prise. Stftfe.

Tale over Melchior. (1834). 14. TUtrods for
hendes smaae Luner og Egenheder, var
hun næsten tilheåt.Hrz.KV.157. i Pro-
vindsaviserne, i norske Forfatteres Skrifter
fra forrige Aarhundrede, findes hyppigt
nok Egenheder af det provindsielle Tale-
sprog. ieww.Gr.JJ.^. Kunstnerne (karakte-
riserer deres) Medborgere, hver i hans af-

aldrig gik i Flok. AndNx.PE.III.214. en lo stikkende Egenhed . . Særlingene og Grim
egenartet og højtstående personlighed.AB
Drachm. (Letterst.tidskr. 1919. 553). Naturens
V.1914.28. i Vildskaben var han saa ka-
rakterfuld, saa egenartig og oprørsk. PoZ.

*/il904.1.sp.4.

Ege-natsværmer, en. (zool.) sommer-
fuglen Phalæna Bombyx quercus. Andres.
Klitf.214.

JGgen-bekendelse, en. (foræld., jur.)

rianerne.V Ved.BB.406. IRaunkiær.MK.48.
II
(nu sj.) m. (stærkere) nedsæt, bet, om egen-

sind, egenraadighed olgn. (jf. VSO.). *Din
(o: djævelens) Løgn og Egenhed

| Dig fra
vor Herre sleeå. Brors.64. smst.126. f \
-holdig, adj. Rasmus Æreboes . . eegen-
holdig Journal (o : som han selv har „holdt"
o: skrevet; jf. -hændigj. Æreboe.l. -hæn-
dig, adj. [ie'q(8)n|hæn'di] (efter ty. eigen-

frivillig tilstaaelse. Baden.JurO.I.126. -be- 20 håndig; jf. -haandig) udført (skrevet osv.)

vægelse, en. t) (astr.) en stjernes selv-

stændige (af jordens omdrejning uafhængige)
bevægelse (motus proprius). Sal.V.?91. 2)
(især naturv.) bevægelse, som skyldes kræfter,
der virker (inde) i selve det bevægede legeme
(ikke ydre paavirkning). Egenbevægelse
af Bakterier. SaUVI.756. -drift, en. (1.

br.) selvisk (egoistisk) drift. Mennesket (skal)

udbrænde hver uforstandig Egendrift i sig

med vedkommendes egen haand; især om bre-

ve, underskrift olgn. hans egenhændige
Qvittering. IIolb.Abrac.III.4. (jf. : hans eget-
hændige Breve. sa.DII.II.765). Her ender
Charles's egenhændige Manuscript. Hauch.
VII.155. de Kager, der var paa Bordet,
var Frøken Ingers egenhændige Værk.
Pont.LP.VII.70.

II
som adv.: med egen haand

(i egen person). Jeg skal tragte Kaffen og
Vellyst, Begær, Sorg og Frygt og roligt 30 egenhændig bringe den over i Løvens
lægge alt i den store Faders Haand. Troels
L.XIII.86. t -elskov, en. (jf. u. egen
1.2) egenkærlighed; forelskelse i sig selv. Af
egen Elskov . . fortrylled var vor Frue. Holb.
Metam.78. -farve, en. (fagl.) den farve,

som et stof har i sig selv (uden forbindelse m.
andre stoffer). S&B. -fordel, en. (sj. ; jf.
-nytteø. Baden.JurO.1.127 . Egenfordelens
mægtige Drivefjædre. CNDavid.Arbeide og

Hule (o : den vrede mands værelse). Schand.
VV.182. (sj. :) Vil du bringe Frøkenen en
Seddel fra mig? men egenhændig (o: uden
at tredjemand faar fat i den). IIrz.VII.280.
-interesse, en. (fagl; 1. br.). Egoismen
eUer den velforstaaedeEgeninteresse.jETø^d.
E.59. t-kloghed, en. Gram.(KSelskSkr.
11.307). VSO. d. s. s. -klogskab, en.

(jf. egen I.2 samt -vis; nu næppe br.) selv-

Capital.(1848).17. f -haandig, adj. d. 40 klogskab, 'egen Klogskab mig aldeeles ey
s. s. -hændig, vAph.(i759). -handel, en.

T handel, som en person driver med egne
produkter ell. for egen regning; proprehan-
del. HandelsO.(1807).61. Belgien.(1916).22.
CP -hed, en. [3] [ie*q(8)n-, sjældnere 'aian-j

1) beskaffenhed ell. egenskab (træk), der er

ejendommelig for (karakteriserer) en; ejen-

dommelighed; særegenhed; individualitet. En
Residenz-Stad er (en) Kunstform, hvori

iorh]ixiå.er.Helt.Poet.l86. hvad er Galskab
andet, end egen Klogskab ? IfoZfc. Z7iri?.1.6.

jf: \ -klogt, en. d. s. Kidde. H. 289.
-krav, et. (sj.) selvisk (egoistisk) krav.

*Alt Egenkrav bortvejret
|
af Fædrelandets

Sag. Ploug. II. 152. f -knndskab, en.

(jf. egen I.2) selvkundskab; selverkendelse.

egen Kundskab er vanskeligere, end at

lære at kiende andre Mennesker. Eolb.Plut.
al Egenhed afslides. Bagges. L. II. 60. 50 114. Egen-Kundskab. sa.MTkr.51. -kær.

Det Udtryk Menneskens Søn er . . en
Egenhed i Jesu Sprog. Horreb.ll.303. en-
hver Bygning, der (skyldes Chr.IV,) har
noget Eiendommeligt, Noget der strax gi-

ver sig tilkiende som Egenhed, som cha-
rakteristisk for Bygherrens Smag. Molb.
Arch.59. Sid ikke og rug ængstelig over
din SjælsEjendommelighed, stæng dig ikke
ude fra det, der har Magt, af Frygt for,

adj. (1. br.) optaget af og tilfreds med sig selv;

selvglad; forfængelig. 'Det er ene (elskov),

I

Som dæmper egenkiær Forfængelighed.
Oehl.(1844).V.239. Raymon er den unge
Gennemsnits-Franskmand . . følsom og be-
regnende, elskovssyg og egenkær. brandes.
Vl.123. -kserlig, adj. beJiersket af egen-

kærligJied (2). i de sidste Dage skulle . . Men-
neskene . . være egenkærlige (Chr.VI: der

at det skal rive dig med sig og drukne 60 skal være mennisker, som holde af sig
din kære, inderligste Egenhed i sin mæg
tige Svulmen. JPJac.II.140. 2) afvigelse

fra det almindelige; ejendommeligJied; besyn-
derlighed; særhed. Heib.Pros.1.287. de Egen-
heder hos en Mand, som ere os til Besvær,
hænge (ofte) sammen med de Egenskaber

selv). 2Tim.3.2. Hun var ingen god Pige,
men forfængelig, egenkj ærlig og haard-
hiærtet. SvGrundtv.FÆ.I.160. en egenkær-
lig handling

i

-kærlighed, en. (efter ty.

eigenliebe; jf. -elskov) 1) (nu næppe br.)

forfængelighed; indbildskhed; (overdreven)
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selvglæde; selvtilfredshed (jf. -kæv). Egen-
Kiærlighed er størst Hinder tilEgen-Kxmd-
skab. ÉolbJ'lutJI.4. denne Selv-Roes rei-

ser sig af en alt for blind Egen-Kierlighed.
EilschJ'hilhist.33. Spectator.333. SorøSaml
IJ.27. 2) (overdreven) kærlighed til gig selv

og sit eget; (hensynsløs) stræben efter egen

fordel; selvislihed; egoisme, hvor let blinder

ei Egenkierlighedl naar han gav dem en
Finger, saa tog de den hele Haand. Suhm.
(RahhXBJ.38). HauchMfB.64. PEMiiU.'
114.

egenligr« o^j- ^ egentlig.

\ Egen-lyst, en. [3] særegen lyst tU
noget, hvo er saa ubillig imod en ellers

fod og nyttig Skribent at man ikke skolde
olde ham en liden Egenlyst tilgode?

Fleischer£.Lxri. -mast, en.(sj.)sehtagen
magt, især udøvet paa hensynsløs maade (jf.
-mægtighed^. Imod Provisoriets Egenmagt
sætter vi den almindelige Valgret. Skjoldh.

KHJ88. t -mord, et. (efter ty. eigen-
mord) selvmord. Fortvivlelse og Egenmord.
Holb.MTkr.102. 8aÆpJI.234. vÅph.(1764).
-myndig, adj. [-|møn'' di] (1. br.) d. s. s.

-mægtig. (Bonapartes) egenmyndige Op-
hævelse af de tvende bestaaende Lovgiv-
ningsraad. Rahb.E.V.400. Ordbogsskrive-
ren — skal være en paalidelig Tolk for
det Tilværende, ingen egenmyndig Lovgi-
ver. JfO. adv. t -en: Schytte.lR.V.357. da
en privat Person ikke kan egenmyndigen

r'øre en Undtagelse i Loven. Stampe.lJOS.
Disse Statholdere havde god Leilighed

tU at giøre Oprør og tragte efter Egen-
mynåighed.OChildb.(MO.). C9-mæ^ig,
adj. {efter ty. eigenmåchtig) som i sin handle-
maade kun følger sin egen vilje, især: uden
at tage hensyn til ret og billighed; eneraa-
dende; selvraadig; vilkaarlig; despotisk, jeg
(tiltager mig) egenmægtig , . den Frihed
at plukke hans Æhler. BircknerJ.?. Menne-
skets Sjel . . hvis frie eUer egenmægtige
ForestiUingskraft vi kalde Fornuften. Hal-
lager.l3. dette hans dristige og egenmæg-
tige Foretagende. Iw^.FS.77J. ^5^. »Over
mig som eders Slave

|
Skal I egenmægtig

raade. ^aresfr.3io. Schand.BS.72. (sj.:) det
heUige Korsbanner . . havde jeg egen-
mægtig (o : selv, alene, ved egen hjælp) hen-
tet fra Domkirken i Slesvig. Jn^'.FS. 277.
175. O -mægtig-hed, en. med en uhørt
Egenmægtighed indsatte (paven) Otto . . til

Keiser. Engelst.Phil.133. Enhver usædvan-
lig Bedrift er en Usurpation, en Egen-
mægtighed, der maa finde sit Forsvar i

sin Virkning. OeU.Er.II.61. Ing.EF.YII.
124. -navn, et. [2] (ogs. Egetnavn t bet. 1
og f i bet. 2). flt. -e eU. f egnenavne (JBa-
den.Gram.96). (jf. -navneord og ty. eigen-
name) 1) (sj.) særligt navn; sæmavn. Or-
det Belbog . . forekommer aldrig som
Egennavn til nogen enkelt Gud og yderst
sjelden som udelukkende Binavn.7M^J)Jtf.
191. (der) udkom . . i 1904 en Lov, der
støtter Bestræbelserne for et Egetnavn

(o: særligt slægtsnavn). KvBl.-^liil913J.JSp.4.

2) (gram.) ord (subst.), der betegner en indivi-

duel forestilling (fx. navne paa personer,
steder olgn.; mods. Fællesnavn; j/. Bertels.

F.14). Nomen Proprium eller Eget Navn
er dét, som en ting hår for at skilles fra
andre ting af samme slags. Høysg.AGJ21.

Rask. FS. Fort. 30. Egennavne (Proprier).
Mikkels.SproglS.38. -navneord, et. [2] (jf.

10 cenyd. Eget Navn-Oerd (DGrammatJI.373);
gram., »;'.) d. s. s. -navn 2. HjælpeO. Niels
MøUerJ)anskSprogl(Bre.(1914).34. GJ -nyt-
te, en. (-f skrevet egen Nytte. HolbJPaars.
80. sa.Rpb.III.2. jf. u. egen 1.2/ (ænyd.
d. s.; efter ty. eigennutz) 1) f egen fordel.

SorøSaml.I1.184. jf.: 'hvor let opfyldes ey
de Pligter, | Som øyensynlig kun til egen
Nytte sistCT? Ew.(1914)JJ62. 2) tilbøjelig-

hed til kun elL i overdreven grad at tage

20 hensyn tU egen fordel (paa andres eller det

almenes bekostning); egoisme (jf. Egennyt-
tighed/ udi saadan Omvendelse er Egen-
nytte Hiulet, som åT\\eT.HoU).EpJY.374.
•Saa fremmes Staters Gavn, hvor Egen-
nyttens Aand | Opliver umisbmgt hver
Borgers stræbsom Haand. EColb.(RahbXB.
1.204). du handler af egennytte

j O -nyt-
tig, adj. (ænyd. d. s. ; jf. ty. eigennutzig)
om person: som t sin handlemaade ledes af

30 egennytte (2); egoistisk; om handling, ytring
olgn. : som fremkaldes af. vidner om egen-
nytte. KomGrønnegJI.213. Bekymring for
det almindelige Beste uden noget egen-
nyttigt Væsen . . hersker i mange af Dy-
renes Selskaber. EilschJ'hilBrev.M. egen-
nyttige Hensigter. JSneedJ.17. den egen-
nyttige Gniere ved Siden af den . . uegen-
nyttige ^lenneskeven.Basth.GT.2o4. Lov
^Vil866.§260. det er meget egennyttigt

40 handlet • CP -nyttig-bed, en. (ænyd. d.

s. ; 1. br.) det at være -nyttig (jf. -nytte 2).

(det er ikke) en Virckning af egen Nyttig-
hed hos mig, ald Verdens Riigdom for-

maaer inted hos mig. KomGrønnegJI.259.
Herske-Syge og Egennyttighed. JSneed.
III.137. PEMuU.*192. En Handlings Egen-
nyttighed. MO. I (sj.) om egennyttig handle-
maade olgn. Det var en stor Egennyttighed
af ham. FSO. -raad, et. (sj., poet.) d. s. s.

50 -raadighed. *Egenraads og Blindheds Pagt.
Ploug. II. 164. GJ -raadig, adj. [-,rå-'ai]

som vU raade alene, kim følge sit eget hoved,

sin egen vilje, uden at tage imod raad af
andre; selvraadig (jf. egensindigj. MothJE
29. Sporon.(PEMuU.U31). hun var et for-

fløjent, temmelig egenraadigt Exemplar
af en Landsbykokette. 7)rac^»njSTL_2i. som
adv. t -en: Greven skulde . . ikke egen-
laadigen herske over Landets frie Mænd.

60 SanderJsEbb.29. || som vidner om egenraa-
dighed. de egenraadige Giftermaale, som
af Børn og unge Mennesker indgaaes imod
deres Forældres og Værgers Villie og Vi-
dende. Stanipe.1.367. nu kun om opførsel

olgn.: (hans) egenraadige Forhold og Op-
førsel. smsl.92. O -raadig-hed, en. (jf.

W
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-raad;. Moth.E29. vild Trods og Egen-
raadighed. Mynst.(MO.). -retfærdig -

hed, en. {jf. ty. eigenrechtfertig, sv. egen-
råttfårdig(het) ; sj.) det at anse sig selv for
retfærdig; selvgodhed; selvretfærdighed; fari-
sæiskhed. D&H. (hos Paulus ser vi) den fa-

risæiske Retfærdighed afvises som Egen-
retfærdighed. JPBang.TL.II.58. -ret-
ning, en. (hot.) det forhold, at plantedelene
udvikler sig i bestemte, ved selve organisatio-
nen givne retninger. Warm.Bot.485. -ros,
en. (nu sj.) selvros. Poesie er i visse Maa-
der Egenroes, IIolb.MTkr.119. Egenroes .

.

(Selvroes er hrvLgeligeTe). vAph.(l?64).140.
Ew.IV.116. PAHeib.US.94. Leop.EB.237.
(jf. u. egen 1.2:j *0m mig jeg ikke tale

vil;
I
Beskedenhed det ei tillader, | Og

egen Roes jeg af mit Hierte hader, Tode.
1.180. -sidig, adj. [3] [-|Si-'ai] (sj.) som
har sine egne sider; løjerlig; sær; egensindig.

*Naar derimod jeg vægrer mig at synge,
|

Jeg kaldes egensidig, vranten, tvær.^a^^-
ges.NK.190. -sind, et, f en. {efter ty. eigen-
sinn; nu sj.) d. s. s. -sindighed, en Egen-
sind, der allerede begyndte at hærde sig
til Halsstarrighed. ÆJmj.FI.^O^, smst.VIII.
47.143. *Din hulde Egensind. OehlDiatn.I.
5. sa.Er.1.234. *„hver beholder end sin

egen Mening." , . „Ja egen Mening, eget
Egensind." irosir.DD.51. Sal.V.792. -sin-
det, adj. [-|Sen'9<] dels (sj.) d. s. s. -sindig
1 (jf. Kalk.L444), dels [3] (nu 1. br.) d. s. s.

-sindig 2: Beenb.1.300. Moth.E29. VSO.
-sindig, adj. [-|Sen'di] (ænyd. d. s. (HMo-
gens.); efter ty. eigensinnig) 1) (især O ell.

dial., jf. Feilb. Esp.411) som stædigt liolder

fast ved og følger sin egen mening og vilje,

selv med viden om dens urigtighed ell. skade-
lighed; stivsindet; stædig; selvklog (jf. -raa-
dig). Reenb.II.129. en Philosophus (er) en
egensindig og grimacieux Mand. Holb.
Philos.Il.l. *Saa striid, og overvind

|
Dit

egensindigt Sind. Brors.181. Egensindig er
selvraadig. nøysg.S.339. Eio.1.45. En egen-
sindig Mand bifalder ikkun sit eget, den
Egenraadige iværksætter kun sit eget.
Hiin vU det, han vil ; denne giør det, han
vil. Sporon. (PEMulU 131). Heib. Poet. III.
416. Qvinderne ere egensindige og ville

rasiåe. Hauch.II.442. Sai:'VI.756. 2) [8] f
som har et eget sind, (sær)egne meninger,
indfald olgn.; egen (3); sær. Hendes Datter
(skal ikke) bære Snørliv, førend hun bliver
14 eller 15 Aar gammel. Burde det ikke
være tilladt at skille sig fra saa egensindig
en Kone. JSneed.lI.141. De ere maaskee
stolte over, at de have en egensindig Smag.
Adr.UT.1767.nr.32. 03 -sindig-hed, en.

(til -sindig (1); jf. -sindj. Det heeder hos
ham (o : en, der lider af miltsyge) ikke Syg-
dom, men Egensindighed og Morositet.
Holb. MTkr. 408. JJuel. 444. Ew.VLl32.
*min Egensindighed, |

Det er min værste
Fjende. Grundtv.SS.III.337. Kierk.XIII.
476.

Il
(sj.) i flt., om udslag af egensindig-

hed: Har Hun slet intet af disse smaa Egen-

sindigheder, af disse stærke Emfindtlig-
heder, disse selvgiorte Daanelser. JSneed.
11.147.

Egenskab, en, f et (Holb.MTkr.446.
sa.Ep. IV. 146). [ie-q(8)n|Sga'6] egenskab
(d. V. s. -skab), Høysq.AGr.68. flt. -er, f -e

(Holb.MFbl.182. sa'.Ép. 11.130). {ænyd. d. s.

(bet. i); efter ty. eigenschaft, afl. af eigen,

jf. egen (2 og 3); sml. Ejenskab) 1) f be-

lo skaffenhed ell. væsen, der er ejendom-
melig for en ell. noget; natur; art (2.i);

egenart. Man maa vel see til , . at det
Sprog, hvorudi Oversættelsen skeer, ikke
taber sin Egenskab. Hoii.B'erod.W'-. Vi lære
(i skolen) at kiende Dyrs, Træers og Plan-
ters Egenskab, uden at blive underviisede
udi egen Kundskab. sa.PAiJos.F. 8. Eilsch.

Term. 37. Frugt af god Egenskab eller

Slag (o: slags). vAph.(1764).låO. SorøSaml
20 11.187. jf: en Fisks Egenskab er Dumhed.

Goldschm.BlS.IV.53. 2) (en enkelt) side af
en persons ell. tings væsen. (jf.PEMull.^
392). (de) tillegge ham visse Qvaliteter,

som ikke ere hans Egenskaber (o: som han
slet ikke har). Holb.EpJI.130. man . . tilæder
sig (ikke) Tapperhed, Redelighed, Ambi-
tion og andre deslige glimrende Egen-
skabe. smst.V. 99. En Deel af mine Be-
kjendte holdt mig . , for karrig, skjøndt

30 denne Egenskab altid har været længst
borte fra mit Sind. EPont.L.20. Tullin.1.14.

Heib.Poet.III.24. Frygt var ellers ikke
blandt hans Egenskaber eller Mod blandt
hans Mangler. JPJac.I.154.

\\
(med for ell.

til og en inf.) evne ell. beskaffenhed, der gør
en ell. noget skikket ell. brugelig(t) i en vis hen-
seende; (nu alm.:) forudsætning; kvalifikation.

Adelbert havde alle indvortes og udvortes
Egenskaber for at opnaae den Høihed og

40 Myndighed i Kirken. Molb.DH.II.46. Hun
har alle mulige Egenskaber til at blive

en Ueltinde. KierkJ.226. smst.VII.539.
\\

O i egenskab af (sj. somj dommer
(olgn.), idet ell. fordi en er dommer; i ell. i

kraft af (sin) stilling som dommer; som (qua)
dommer. Det var ikke i hans Egenskab
som Fyrste, at vi valgte ham til vor Træ-
ses. Ørst.VIII. 168. (hun) havde været i

Italien i Egenskab af Guvernante, Schand.

50 TF.1.270. Generalkonsul "W. . . nu ansat
i samme Egenskab i Stockholm. sa.O.Ji.

110. £genskabs-ord, et. [2] {jf. ty.

eigenschaftswort; gram) ord, der udtryk-

ker en egenskab (M.O.): 1) (nu næppe br.)

abstrakt substantiv afl. af et adjektiv. SNJ
Bloch.GrammatikJ.(1808).30. jf D&H. 2)

(nu 1. br.) adjektiv (jf. Beskaffenhedsordj,
PHjort.Da. Grammatik. (1838). 4. VVed.H.
149. MKrist.Nydansk.(1906).86.

60 iSgen-svingning, en. (fys.; jf. -be-

vægelse 2). Hag.IX.188. ogs. om elektriske

svingninger : OLund-Johansen. TraadløsTele-
grafi.(1918).79. -syge, en. (sj.) egennytte;

egoisme. Sibb.Aa.I.140.

egentlig, adj. [ie'q(9)ndli ell. (især som
advj "e'q(8)nli] égenthg. Høysg.AG.118.
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(ogs. skrevet egenlig, jf.: At noele Nyere
skrive egenlig . . er ganske imod Udtalen.

MO. S7nl. dog AarbJ.866.lo3). intk. -t ell. (nu
sj. i skriftspr.) d. s. (se fx. u. bet. i), adv.

d. s. ell. (t) -en (SuhmJ.88. VSO.), (vulg. og

spøg.; sj.) -scns (Oversk.Com.IV.25 ; Jf.kan-
skesens olgn.). (ænyd. egen(t)lig; fra mnt.

egentlik, jf. ty. eigentlich, afl. af eigen (se

egen); opr. bet.: tilhørende som ejendom)

1) t «>»» hører til eU. sammen med og ka-

ralderiserer en vis person eU. ting i modscetn.

tU andre; ejendommelig (for); egen (3),

Intet Sprog' er Mennesket af Naturen egent-
lig. Kraft.VF.90. det Mod, som i slige Til-

fælde er os Versemagere egentlig. £m?.

VIII.207. smstJII.63.VIII.57. Thaar.Tale.

(1785)J2.
2) som først og fremmest, i scerlig grad

(særlig nøje, inderst og dybest) eU. oprindelig

hører sammen med eU. udgør noget, (som
adv. se bet. 3). 2.1) (mods. det, der ikke op-

rindelig hører med, men skyldes senere ud'
viklinger, tilføjelser, efterligninger) oprin-
delig; ægte; rigtig. Den egentlige Cin-
nober kommer af Jorden.FSO. egenlig
Litteraturhistorie (mods. almindelig Cul-
turhistorie^. IIeibJ'rosJII.5. Overhovedet
er det at vælge (o: at træffe et valg) et

egentligt og stringent Udtryk for det
Ethiske. KierkJI.lol. det egentlige Ham-
borg og St. Pauli. KLars.Ci.47. det egent-
lige Danmark (mods. bilandene) \ de egent-
lige aber (mods. halvaber)

j
(gram.:) Det

er . . meget almindeligt, at „der" sættes

på grundleddets sædvaSilige plads og det
egentlige grundled længere hen i sætnin-
gen. JtZiA/ce&.0rd/"w2^,

II
(i) egentlig ell.

(den) egentligste betydning, for-
stand, (nu sj.) bemærkelse o: (i) op-
rindelig, bogstavelig, ikke overført (figurlig)

ell. svækket betydning (jf. u. Bemærkelse 1,

Betydning 2.i samt: naar Ordene bruges
til at betegne det, hvortil de først ere ud-
nævnte . . kaldes de egenUge. Rahb.Stiil.

13). Accenterne i den egentligste be-
m ae rk e 1 s e. Eøysg.A G.7. (man maa) i Skrif-
tens Forklaring aldrig . . gaae fra Ordenes
rette og egentlige Forstand. £ic.F7I.68.
Oberhasli er, i den egentligste Forstand,
et Land, som flyder med Melk og 'Roxy-

mng.Bagges.DV.X.36. han (steg) op ad
de mange Trapper . . til han endeug, i

egenligst Forstand, stødte Næsen mod en
lukket BøT.Ing.LBJI.7o. VilhAndAD.94.
I venter jo at blive udødelig . . og har
jeg forstaaet Eder ret, selv i egenligst
Betyåaing. Ing.KE.II.2å9.

|| f nøjag-
tig; bestemt, vil I vide det egentlige Tal
paa Sverrigs Kirke-Sogne . . da er det net
op 2538. EFont.Men.III.472. (jeg kan ikke)
erindre de egentlige (o: selve de) Udtryk,
hvormed det behagede hende at give mig
Kurven. Eic. VII1.105. 2:2) (mods. mere til-

fældige, uvæsentlige omstændiglieder, biting
osv.) væsentlig; vigtig; særlig; hoved-.
Hans egentlige (o: faste) Lidkomster ere

kun faa, men hans Sportler ere des flere.

VSO. I det hele er den firefodede Trokæ
Oehlenschlågers egentlige romantiske Ver-
semaal.VilhAnd.G.98. hans egentlige om-
raade, gerning, opgave, anlæg osv. j 2.3)

(mods. det tilsyneladende, hvad man ser ell.

antager ved en overfladisk betragtning) vir-
kelig; sand; ret (rigtig); inderste; dy-
beste, det er . . Dyd, der giver Mennesket

10. . det egentligste Yærd. Mali. G. 11. Den
hele Holger-Sag forekommer mig en egent-
lig Larm over ingen Ting (nu: forekom-
mer mig egentlig at være osv.). BaggesJj.
1.221. 'Det er den egentligste Grund,

|

Om ej den eneste saa lige. Gi-undtvJ*S.I.
108. hans egentlige mening, hensigt, be-
stemmelse, kald osv.

j

3) som adv. (svarende til bet. 2). 3.1) sva-

rende til bet. 2.1. De Verba, som egentligst

20 bemærker hkd. Høysg.AG.80. De to Udtryk
. . skal ikke her forstaaes egentlig. Horreb.
11.339. det, man egentligst (nu: i egent-
ligste forstandy kan kalde Physik. Ørst.Br.

1.3. 'store Mand! | Ret egentlig en Ære
for vort Land. GrundtvJ*S.V.378. nu iscer

i udtr. egentlig talt (nu sj.: at tale^,
naar man skal tale bogstavelig ell. rent ud,
være ærlig, se tU bunds i sagen; i grunden;
i virkeligheden, (filosofien og matematikken)

io ere egentligen at tale, ikkun alene Viden-
skaber. iSuAmX88. hvad Forskjel er der
vel, egentlig at tale, paa at drikke sig
fuld i rød Vin og Champagne, eller i Fin-
kel og godt 01. PAHeib.US.6. Sæt nu f. ex.,

at jeg var enkemand. Tror du så egenlig
talt, at du vilde have sat dig fluer i ho-
vedet, fordi du vidste, jeg havde holdt af

min første kone. NMøU.É. 116.
|| f nøj-

agtigt; bestemt. Stævnis nogen, hvis
40 Værneting ey egentlig vidis. DLJ—2—27.

Disse Omstændigheder kan jeg ikke egent-
ligen erindre.FSO. 3.2) svarende tU bet. 2js:

egentlig ell. (nu 1. br.) egentligst, først og
fremmest; fornemmelig; især. (nu kun m.
overgang til bet. 3s). skielder (han) han-
nem for Løgner, Skelm, Tyv, eller saa-
dant, som den andens Ære og Lempe
egentlig angaar. Di.6

—

21—2. (den syges

afføring) bør ikke slaaes hen i fri Luft,

50 men i en dyb Grøfte, som graves egent-
ligen (o : netop, specielt) dertil. TodeSTJI.
51. det var fra Sorøe, at denne (gyldne
alder) egentligst gik ud. Mall.SA.15. *Hvad
jeg egentligst og helst gad sige |

Har jeg
ikke sagt. SrzJD.IV.36. (hun) skulde me^
bringe hvad der egentligst henhørte tH
Huusmoderens Departement, Linnedska-
bene og Huusgeraadet. CBemh.XI.94. 3.3)

svarende til bet. 2.3: i virkeligheden (o:

60 selv om det ser anderledes ud), han var
egenlig fra Neapel, og kun i et Besøg
paa CsLpTi.HCAndJ.317. han vilde ikke
fatte eller blot ahne, hvad han egentlig
sagde (o: hvad hans dybeste, egentlige (2j)
mening var). Kierk.III.304. Pindsvinet be-
gyndte at tale og sige til hende, at egent-
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lig var han et Menneske. SvGrundtv.FÆ.
1.13. han saa meget bidsk ud, men var
egentlig elskværdigheden selv

j
|| med

rette ell. især (i indrømmende og betingende

sætn.) : strengt taget (o: hvis det skulde

være helt rigtigt). Slige observationer hører
vél mere egentlig (o: rettere, marere) til

%yntBxis.Søysg.AG.77. Accenterne eller

Tonerne ere egentlig ikkun tii. smst.8. *En
Dødsdømt, som egenlig skulde

|
være

spist af Muræner. Drachm.TJD.121. du for-

tjente jo egentlig at faa en dragt prygl
\

-}• i supert: Hofbetjentere, hvis Pensioner
egentligst henhøre til Kongens private
Kasse. PAHeib.US.516. || d. s. s. egentlig
talt (se u. bet. 3.1^; ofte (dagl.) m. svækket

bet, især i spørgende sætn. Hvo var egent-
lig BnnsivLS? Langebek.Breve.241. Tal kun
aabenhjertigt med mig! Hvad har De
egentlig isinde? -BZicA.ZF.2S-2. jeg syntes,

De sagde Noget om Gustav; — hvad meen-
teDe egenlig? Ing.EF.rill.lll. Goldschm.
11.365. Jeg spørger ham, hvorledes det
egenlig gaar til ved en saadan Storm.
Drachm.DG.92. Der er ikke meget ved
Livet, egenlig. Synes ån.JPJac.II.lOl.
(hun) saa ind i Spejlet paa sit Billede,

uden egenlig (o: klart, helt bevidst) at se

det. Hun tænkte paa en høj, ung Mand.
smst.284. Hvad hedder De egenlig, Frø-
ken? Bang.DuF.224. det kunde du egent-
lig gerne have sagt i forvejen

|

jeg tror

egentlig, at jeg helst vil blive hjemme
j

f i supert: det var egentligst her kun
min Hensigt, at tale om Religionen som
Videnskab betragtet. Etv.VII.176.

\\ ofte

brugt (viær iron.) i forb. m. ikke i bet. : ikke

Just; ikke netop; a,lt andet end; temmelig
langt fra (at være), de tænkte vel neppe
paa, at det egentlig ikke var nogen Ven
af Pavemagten, hvis Bestræbelser de un-
derstøttede. Hauch.DV.IlI.i. Dog den In-

teresse er ikke egentlig glædelig, snarere
bedrøvelig. Kierk.XlV.273. jf. bet 3.i: hun
var saa ulykkelig, saa besynderlig ulyk-
kelig; thi egenlig (o: virkelig, rigtig) ulyk-
kelig var hun heller ikke. Goldschm.VIII.
S49. Egenlig det man kalder styg, er hun
dog \kke.Nans.JD.76. ogs. i forb. mere .

.

end egentlig i lign. anv.: Det Hele er
mere pragtfuldt endf egentlig skiønt (o: det

var ikke egentlig skønt, alt andet end skønt).

Molb.Dagb.216. han er mere talende end
egentlig veltalende

j

£g^en-tone, en. [2] (fys., fon.) den sær-

lige tone, som et legeme frembringer, naar
det sættes i svingninger. Panum.598. Jesp.

Fon.386. || (1. br.) overf., om særpræg, en
udpræget Egentone fattedes (Rubinstein).

RBergh.M.114. -tykke, et (eU. en. Rahb.).

(sj.) d. s. s. -kærlighed 1. Rahb.(MO.). S&B.
-tyngde, en, -tyngsel, en. (fagt; nu
Tiæppe br.) (et skibs) egenvægt. Funch.MarO.
11.32. -varme, en. (fagt). Legemets
Egenvarme. Gymn.II.184. CP -vilje, en.

{jf. ty. eigenwille) egen (1) vilje; kraftig

selvhævdelse; tilbøjelighed til at handle efter

eget overlæg. vAph.(l 764). 'han er feig, som
han er fuul,

|
Og al hans Handling mang-

ler Egenvillie. Oehl.NG.157. Den Christne
har slet ingen Egenvillie; han overgiver
sig paa Naade og Unaade. Kierk.X.68.
Brandes.V.69. Allah har skænket os Mænd
Kvinden til vor Lyst — tU vort Eje — til

uindskrænket, udeleligt Eje . . Han taaler

10 ikke Kvinders Egenvilje. £jBrand.ilf. 76'. vil

I en Gang sé (de begejstrede nihilister) ind
i Øjnene — der er ingen Egenvillie (o:

egoisme, selvhævdelse, tagen hensyn til sig

selv) — de brænder af Tro og Offer. CEw.
F.120. Aakj.VB.134. \\ ogs. (nedsæt): egen-
raadigJied; egensindighed; stædighed. Selv-
raadigheden, som ingen Modgrunde an-
hører, og EgenviUien, som ingen følger.

Mynst Psychologie. (1830). 131. Ing.EF. III.

20 131. *først maa Hjertet stemmes
|

til hel-

lig Harmoni,
|
og Egenviljen tæmmes,

|

før Sjælen vorder fri. Rich.II.275. (faderen
søgte) at knække det skrøbelige Barns
Egenvilje. Brandes.VI.577. JakKnu.F.192.
P -villig, adj. [-(Vel'i, -|Vil'i] (ænyd. d. s.;

jf. ty. eigenwillig; nu 1. br.) egenraadig; egen-

sindig; som vidner om egenraadighed ell. egen-

sindighed. Dyden er ingen egen villig Op-
findelse uf FoTn\iiten.Wand.G.I.46. *Egen-

30 sind
I
Er end ei stadig Villie, ellers var

|

Den sletopdragne, egenvillige Dreng
|
Jo

alt en Mand. Hauch.DV.1.85. *hun regje-
res

I

Af Luner og af egenvillig Hu. Hrz.
XI.242. -villig-hed, en. (nu sj.) selv-

raadighed. i deres egenvillighed (1871:
Egenraadighed^ have de ødelagt oxen.
lMos.49.6(Chr.VI). Suhm.I.80. -virksom-
hed, en. (sj.) selvvirksomhed, al aandelig
Hjælp kan kun bestaa i Vækkelse til Egen-

p virksomhed. Høff'd.E.212. f -vis, adj. selv-

klog fj/.Egenklogskab^. at decidere (tingen)

saa hastigen, saa egenviist, og saa løest

hen . . synes ikke at være philosophisk.
Gram.(KSelskSkr.III.305). -v»egt, en. 1)

(fys.; sj., nu næppe br., jf.Sal.XVIII.435 ;

smt ogs. ejendommelig 2 slutn.) vægtfylde.

Kraft.M.II.442. VPingel.(StudSmaaskr.Nr.
59.5). 2) (fagt; jf. -tyngde^ en tings (især

en bærende konstruktions) egen vægt, uden
50 nogen belastning olgn. Sal. V. 793. Værkt

Mask.118. Skibe af indtil 800 Tons Egen-
vægt. BerlTid.Vi 1905. M. 1. sp. 4. Motor-
vogne, hvis Egenvægt ikke overstiger
700 kg. LovNr.l49^ysl918.§9. \ -værk, et.

selvstændigt værk; original. 'Egenværker og
Kopier. Bagges.II.103. -væsen, et [2](sj.)

væsen (menneske) med særligt præg; indivi-

dualitet. Egenlig det man kalder styg, er

hun dog ikke. Hun er bare slet ingenting.

60 Der mangler hende alt det, som gør et

Egenvæsen ud af det Fællesmenneskelige.
Nans.JD.76.
£ge-ned, en. (jf. no. eikenot (sml

vAph.Nath.I.541) samt Bøgenød; 1. br. i rigs-

spr.) agern. JTusch.332(Lolland-Falster). *I

min Barndoms dybe Have | var der løn-
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domsfuldt at lege . . |
Lave Kar af Ege-

nødder I bygge Køkkenet af Pinde. Bode.

A.8. -planke, en. (af I. Eg 2). Adr.*h

1762.8p.14. *Til Stavn og Ror har Skoven
Egeplanker. Boye.PS.iyj.51. OpfB.UI.270.

II
talem. (nu 1. br.): han kan se gennem en

egeplanke. om den indbildsk selvkloge: Mau.
I1j228. om den skarpsynede: Molb.Ordspr.

309. D&H. O -planket, adj. lavet af
egeplanker. *Viser I (o: skibene) Fienden,
hvor stolt I bær | De egeplankede Bry-
ster. Timf^iJF.^!. TroelsL.III.37. Eørd.HS.
39. -par, et. krat af egepurrer. (den) Sti,

som førte igjennem det nys udsprungne
Egepur. JakKnu.F.106. -pnrl, et ell. (sj.)

en. d. s. 8. -purre. 'Den gule Egepurl tung-
sindigt sukker. Blich.DJ.47. især koll.: Rich.

DM.47. Recke.BD.175. (sneen) ligger let paa
Egepurlet, som endnu bærer paa sit rød-
lige, sammenkrympede hov . Breum.HH.43.

Eedebogen.(1909)^2. -purre, en. forkrøb-

let, busket eg (jf. -pur, -purl^. Haaret var
kortklippet, brusende ud til begge Sider
i trodsige, brune Krøller, tætte som Ege-
purrer paa en jydsk Bakke. Schand.BS.270.
Egepurrens krøblede GTenQ.Aakj.YF.229.
Sal.* V. 545. koU.: et langstrakt, brysthøjt
Krat af Egepurre. JPJacJ^.5o7. Drachm.
KW.64. jf JTusch.332.
Eger, en. se II. Ege.
Eg^ern, et ['e'qarn, 'e'qjn] æggern (d.

v.s. æggern). Høysg.AG.33. (f Egerne. Moth.
ES2. vAph.Nath.II.171). flt. d. s. (Holten.

FaunaJ08. Hauch.DVJI.200. Brehm.DL.
1.290) eU. -er (Iscer i best. f.: -erne. HMel-
chior.Pattedyr. (1834). 83. Brehin.DL. 1. 287.
Kidde.H.38. jf. Egner: Holb.DHJI.814) eU.

t-e (Baff.(1784).381). {cenyd. glda. eg(g)eT-
ne, SV. ekorre, ikorn(e), no. ikorne, ikorre,

oldn. ikorni, ty. eichhorn; oprindelsen uMar)
gnaver af slægten Sciurus L., især S. vul-

garis L. Etc.V.17 (se «. I. Eg i;. *skiult

bag Grenen krøb
| Det halelange Egern,

samled Nødder i Hul. Oehl.HE.14. Hauch.
DV.11.200. Brehm.DLJ.287. (han) hente-
de Nødder ned til hende fra Egernernes
Rede. Kidde.H.38. H i sammenligninger.
*Hand som et Egern . . sprang, Holb.Paars.
188. Smidig, som et Egern, klavrede hun
fra Pælen. Oehl.HrS.231. Jeg kan klattre
som et Egern i Skoven. Hauch.IIL 378.
Saa væver som — ja, som et Egern. Det
overgaas i Rørlighed næppe af noget an-
det indenlandsk J)yT.VigMøll.HJ.168. den
stadige Snurren rundt i evig samme Tan-
ker og Tvivl som et Egern i en MøUe.
Jørg.Liv.IV.21. (jf.: Egernebuur , . Et
Buur . . i hvilket er anbragt et Hiul, som
løber om, naar Egernet gaaer deri. FSO.^.
Egern-, i ssgr. (f Egerne-, VSO. jf. ovf.
V,. Egern), -abe, en. (zool). de saakaldte
Klo- eller Egernaber (Hapalidæ) (er) smaa,
egernagtige Dyr. BøvPJII.25. -hale, en.

2f 1) græsslægt (af svingelgruppen), hvis
smaaaks har kølleformede stUke; væselhale;
Vulpia Gmel. Sal.V.795. 2) den som pryd-

plante dyrkede bygart (Hordeum jubatum L.).

Sal.*VI.760. -spidsmus, en. (zool.) in-

sektæder af familien Tupaltdæ. smst.

Ege-rose, en. (bot.) en slags gaUe paa
egens knopper. Sal.VII.438. -skov, en.
Bar.0.8. Storm.SDJ237. Warm.P.49. -spin-
der, en. (zool.) navn paa forsk, sotnmer-

fugle(8pindere), hvis larver lever paa egeblade.

BøvPJ.452. Sal.IX.816. -spir, et, (af I,

10 Eg 2). (lang, tilspidset) stok af eg (egegren

;

jf -spire). P(mtJ'.L146. JakKnu.LTJ.158.
FremD^J42. -nj^ire, en. (8j.)d. 8. Schand.
TF.II.376. I (sj. om voksende eg:) egegren;

tynd egestamme. et uanseeligt Krat af Bir-
keris og Egespirer, som antydede en tid-

ligere nu forsvunden ^\L0\.EtlarJ)V.258.
-stift, en, (af II. Ege; fagl.) MUTeknO.
63. -styrt, et. (af il. Ege; fagl) hjul-

egens hældning („smig") udefter. S&B.
20 -svamp, en. 2( (nu 1. br.) egens labyrint-

svamp, Dædalea quercina Pers. vAph.(1764).
VSO. MO. -sveb, et (af II. Ege>,
jæmbaand om en brudt hjulege. MuTeknO.
63. SitB.

Eget, se Egede,

t Eget-had, et. (af egen 1^. det at hade
sig selv. Eget-Had er Indholden af min
Maves Lovbog, Holb.MTkr.391. \ -hæn-
dig, adj. se u. egenhændig,

30 Ege-tid, en, (geol.) i best. f., om den
periode, da egen var det almindeligste skovtræ.

Barfod.FJ.5. TJssJ)anmGeoU292.
Eget-navn, et. se Egennavn.
Egetræ, et. (i talesvr. mere olm. end

Eg). \)d.s. s. 1. Eg 1. JTu8ch.192.331. Der
stod i Skoven . . saadan et rigtigt gammelt
Egetræ. HC4nd.FI.558. MøllHJ.512. 2) d.

8. 8. 1. Eg 2. MothÆ22. JPJacJ.8. hans
skæggede Ansigt, der var som skaaret ud

«) af gammelt Egetræ, fik et endnu koldere,
mere tillukket Udtryk, Pont.BHJ2. Ege-
træ-ekstrakt, en. [2] (fagl.) garvelud

af egespaaner. VareL*.193. Egetræs-
t ssgr. ['e*q8|træ's-, 'e'qatræs-] betyder dels:

forarbejdet af egetræ (2), "fx. Egetræs-bord
(Schand.TFJ.273), -bænk, -møbel osv. (jf.
Ege-bord, -bænk ofl), dels: som efterligner

egetræ (2): -malet (ScheUer.MarO.216. jf.
egemalety, -maling.

50 Ege-vikler, en. (zool.) sommerfuglen
Tortrix viridana L. MøllH.l.518. -æble,
et. (t Egæble. VSO.). 1) (nu 1. br.) galæble,

dannet paa eg. JTusch.192. vAph.(1759).
VSO. FeUb. 2) (dial.) agern. Feilb.

t Eggert, en. (Jf. ty. egge, søm paa
tøj, klædelist, sa. ord som ecke, kant) ophøj-
ning paa tværs over en bogryg; bind (1).

vAph.(1759).86. sa.(1764)J40.
Eg-hjort, en. [1] ['eq-] {ænyd. d. s.; jf.

60 ty. hirscn-kåfer, eng. stag-beetle, fr. cerf-

volant, SV. ek-oxe; zool) biUe, der lever i

egeskov, og hvis han har hjortetak-lignende

kindbakker; Lucanus cervus. Eeghiort Horn-
torbist . . Den kaldes Eeghiort i Siælland,
i Søndre Jydland Flyvehiort, i Nørre Jyd-
land Bibelhiort, iFyen Træhiort, Træskriab-
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he.vAph.Nath.IIJ58. Lutken.Dyr.404. O
Rung.P.46.
Egle, en. se I. Egel.
Eg^-mistel, en. se Egemistel.
£g;n, en. [ai'w] flt. -e, f -er (Holh.Berg.

294). {æda. eghn, oldn. eign, ejendom; i

bet paavirket fra nt. jegen, ty. gegend;
æda. har i sa. bet.: bygd, se Bygd)

1) landstrækning (især af ubestemt stør-

relse), hvis beliggenhed fastslaas ved dens

forhold til andre steder ell. til personer. 1.l)

landstrækning i nærheden af et (nær-
mere angivet) sted; region; omegn (jf. Na-
bolagj; som oftest i forb. m. præp. om, om-
kring, ved, nu sj. : af. Egnen omkring (Chr.

VI: al den egn omkring; 1907: Omegnen
om) Jordan. Zmc.5.5. Marc.6.55. i Batavia
eller der i Egnen. jEj/;.J7.^70. Egnen ved
Metz er meget skiøn. Oehl.Er.III.153. Søen
var et Spejl, hvori den modliggende Egn
fordoblede sine Marker. jBZic/i. iJI. 9. (nu
sj.) m. præp. af: Grønlænderne fra Egnen
af Diskobugten. In^.£2*'.I7.i 05. Eauch.VI.
180. ADJørg.1.160. || ofte i ssgr. Vejleegnen
og Himmelbjærgegnen er meget besøgte

j

Il
(nu sj.) i forb. m. gen. Herodes . . lod

injelslaae alle Børn, som vare i Bethlehem
og i al dens Egn (1907: hele dens Om-
egn). Matth.2.16.

II
uden ligefrem betegnelse

af beliggenheden, der var Hyrder i den
samme Egn. Luc.2.8. de vittigste Folk der
i Egnen. Holb.llJ.IL5. Gylb.XII.84. Heib.
PodIII.377. Ny paa Egnen (o : ukendt med
forholdene her i stedets nærhed). CMøll.(bog-

titel.1887). Pastoren vilde begynde en Virk-
somhed her paa disse Egne. PEBenzon.H.
144. han er fra en anden egn (af landet)

i

jf. (sj.): (de) bade om, at Otto maatte følge
med dem ud i Egnen (nu: omegnenj til

en Skovfoged. Goldschm.III. 49. 1.2) (sj.)

om en del af et bestemt (mindre) om-
raade (bydel olgn.). Det største Almisse-
Huus, i samme Egn, ja i den gandske
Stad, er Silke-Buset. EFont. Atlas.IL 139.

nogle af Klinthavens skiønneste Egne.
Molb.(RahbLB.L28). (han kørte) med til

Egnen af (o: bydelen omkr.) Piazza Bar-
berini. Goldschm.V.27. (herfra) saae man
den nærmeste Egn af Vestre Kirkegaard.
Jørg.VF.254. 1j) (sj.) om bestemt af-
grænset landsdel; provins, vi indtage
aUe hans Stæder . . hele Egnen Argob.
5Mos.3.4. (han) veg hen til Galilæas Egne
(o: landskabet Galilæa). Matth.2.22. 1.4)

landsdel, hvor en bestemt person har hjem-
me (er født, bor olgn.); hjemstavn, der jeg
var i min egn (1871: Hjemstavn^, i Israels

land. Tob.l.4(Chr.VI). *Den Vise saae en
Stjerne over Norden, |

En Soel randt op
fra Cimbrers kolde Egne. Ew.(1914).I.lll.

*Jeg aldrig saae min Barndoms Egn (alm.:

barndomsegnj igien. Oehl.LH.30.jf. (poet):

*Et Øjeblik er den liden Stund,
|
Vi aande

i Støvets Egne (o: paa jorden, hvor men-
neskelegemet har hjemme). Grundtv.S8.IY.
374. *Lysets Egn (o: himmelen), smst.

egne 224

425.
II t En Mand af (nu: fra) vor Egn.

2) landstrækning i al olm., uden an-
givelse af beliggenheden, men (især) karak-
teriseret paa en bestemt maade, ved et bestemt
(natur)præg olgn. (de) fandte adskillige
smukke Egne. Holb.DE. 11.601. Ew.V.3,
*Langt kjønnere Egne, vil gjærne vi tro,

|

Kan fremmede udenlands finde. Grundtv.
10 PS.V.64. I et Knubskib satte vi over

(aaen) og vare nu i en ganske anden Egn
(o: i en helt ny natur). Blich.III.6. *Lige-
meget, hvad for Egnel

|
Er ei Himlen

allevegne?
|
Hvad behøver jeg (o: Tycho

Brahe) saa meer? Heib.Poet.IX.ll. *Egnen
er øde, Mathilde, hvor du

|
Flygtig har

redet den flygtige Ganger. Hrz.D. 1.182.
en smuk, vild, skovrig, frugtbar egn

j jf.
ssgr. som Binde-, Bjergegn osv.

20 3) CP udvidet anv. af bet 1 og 2, om en (del

af) et omraade (fx. af havet, himmelrum-
met, det menneskelige legeme); region. 'Min
Fader var en Sømand . . | Han saa langt ud
og kendte

|
paa Havet mangen farlig Egn.

IIoff'mann.É.74. jf: Spænding i Mave-
egnen, især efter Maaltiderne.SaUVL612.

II
overf, m. h. t noget abstr. i de mørkere

egne af s\ælen. ADJørg.M.178. Bang.SF.
Fort Emner fra de forskelligste Egne af

30 Musikvidenskaben. NatTid.^yel920.Aft7.
sp.2.

egne, v. ['aina] -ede. {glda. d. s., oldn.

eigna, gøre „egen" o: give som ejendom;
bet-udviklingen paavirket af ty. eignen)

1) f give som ejendom (især m. præp.
til, jf. tilegnej. l.i) i egl. bet. *Ja Herre,
du os egner til

| Dit Hierte, hvo det have
vtI. Brors.97 . || d. s. s. opegne o: tilegne sig,

udtage sine kreaturer paa byens fælled. „Kal-
40 des ogsaa Ener eller Enner op." VSO.

jf. Moth.E58. II refl.: tilegne sig; tage.
'Moth.E30. *Agamennon (har)

|
Nu mig van-

æret, min Skiænk sig egnende, den han
mig fratog. Bagges.NblD.96. 1 .2) (overf.) til-

dele (en æresbevisning olgn.); yde; vise. en
ung, kjøn Kammerpige, hvem alle Husets
CavaUerer . . egne en særdeles Opmærk-
somhed. Schack.237. smst.165.

2) t tilhøre som (ejendom, ell. overf.:)

50 karakterejendommelighed; være særegen ell.

betegnende for. den naturlige Fyndig-
hed, som egner det Hollandske Sprog.
Reenb.I.211. *de grumme mange Narre-
træk,

I

Som vor Art (o: menneskeslægten)
fornemmeUgen egne. TBruun.VL205.

3) være tilbørlig ell. passende (for);
sømme ell. passe sig (for); anstaa; ofte

i forb. som egne og anstaa (VSO.), egne
og tilkomme ofl. 3.l) (nu næppe br.) uden

M refl. pron. hvad Poenitentzen angik, da
skulde han giøre, hvad en Christelig Po-
tentat egnede og tilkom. IIolb.DH.I1.520.

den Conduite, og Mandighed, som en .

.

ærekær Orlogsmand egner og anstaaer.

SøkrigsA.(1752). §729. *Saa lav Mistanke
kan ei høie Siæle egne. Wess.36. Alt hvad
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der egner og pryder en Høvding. Grundtv.
Snorre.IIL2o. Hrz.KP.32. || især upers., ef-

ter (saaledes) som: som det en oprigtig

og ærlig undersaatt vel egnede og an-
stoeå.JJuel.7. Aarestr.310. GoldschmdJlo.
3^) (nu sj.) refl. det egner sig ikke med en
bryllupsdag. Moth.E31. en Fremgangsmaa-
de, som lidet egner sig for Dem, der staae

i Spidsen for et litterairt Samfund. Mdsskr
Litt.V.193. Winth.HF.137 (se u. anstaa 2.2).

For en Konge egner det sig at være el-

sket af sit Folk. Kierk.VII.315.

4) (refl. eU. som part. adj.) m. præp. til

eU. (især G)^ for: passe for ell. være af-
passet for visse særlige forhold; svare

til visse betingelser ell. fordringer, min hele
Constitution egner sig ikke for Media-
tionen. Kierk.V.49. til Skolebrug har (bo-

gen) aldrig egnet sig.VorTJngdom.1892.214.
han egner sig godt til den stilling

\
jeg

egner mig ikke til at være læge
\ n part.

egnet hrugt som adj. (jf. ty. geeignet samt
Egnethed^; skikket; duelig; brugelig.
Dampkraften er fortrinlig egnet til Flod-
farten. Schoutc.(Folkekal.l842.139). (præster-

ne var) en særlig vel egnet Genstand for
satirisk Drilleri. JZati^e. J/J. -256. egnede
(o: kvalificerede) Ansøgere. JyllP."/s 1877.
l.sp.3. Menthes egen Tale var hellerikke
egnet til at virke ioT\øsendeJfan8.BMJ42.
Egne-naime, se Egennavn.
esnet, part. adj. se egne 4. O -bed,

en. aibb.AaJ.6oO. hans Egnethed til at op-
rette og ordne hvad her er nedbruot.
Brandes.VIII.432.
JBgoisme, en. [ego'isma] flt. (sj.) -r.

(fra fr. egoisme, af lat. ego, jeg) det at

sætte hensynet til sig selv ell. til egne inter-

esser over hensynet til andre; egenkærlig-
hed; selvkærlighed; selviskhed. Horreb.II.390.
Dalberg, der gjorde sig til af at kjende
alle Egoismer (o: former for, udslag af e.)

og benytte dem for Ideen. GoldschmJII.
451. Høffd.Psyk.^314. Jeg gik med Dem,
Johanne, for min egen Skyld, af lutter
'E.go\sme.StuckJ.416. Egoist, en. [ego-
•isd] /?<. -er. {fra fr. égoiste) egenkærlig,
selvisk person.'HverEgenkierUg er, hver
er en Egoist.Wadsk.91. Oehl.ErJV.76. Ego-
isten . . henfører Alt til sig selv som høje-
ste Formaal. Høffd.Psyk.289. egoistisk,
adj. [ego'isdis^] adi. til Egoist: egenkær-
lig; selvisk. JBadenJ'rO. Gid Du i denne
Juletid sad hos mig! Det er et egoistisk
Ønske. HCAnd. Breve.IL 611 . Høffd.Psyk.
354.

£gt eU. Igt, en. {ænyd. egt, igt; fra
nt. aket, jf. mnt. e(c)k, ak; dial., jf.MBL.
246. FeUb.1.239. IV. 126) en bylds kerne;
byldemoder (1); vor; materie, (jf. Moth.
E33. sa.Cmv.ElS). Rahb.Min.l795.I.162.
VSO.III.4o. NMPetJslFærd.III.310. (biU
ledl. :) her stak Igten, som ikke vilde lade
sig trykke ud. NMPet.V2.186.
Eg-æble, et. se Egeæble.
eh, interj. se æh.

I. ej* adv. [ai'] Høysg.AG.6. (æda. egi,

egh, æi, run. æigi, egi, oldn. eigi, af opr. ne
. . eigi, hvor ne er nægtelse (jf. nej), -gi ubest.

partikel (jf. aldrigj og ei et subst.: oldn. æfi,

levetid, tidsalder, got. aiws, lat. ævum, gr. aion

(jf. evig, III. eje-, i-; || allerede før 1600
havde ikke næsten fortrængt ej, der blot

brugtes i særlige forb. (derfor er ej endnu
s/, t bibl. spr.); senere (c. 1650) trænger ej

10 imidlertid frem igen som et litterairt og høj-

tideligt ord, men bruges nu uden for de fa-
ste forb. næsten kun i poesi; se Brøndum-
Nielsen.SFJ38ff.) ikke.

1) for at udtrykke en nægtelse. 1.1) (høj-

tid., tscer poet.) 'Achl jeg er ey Poet! jeg
kand ey saadant rose. RolbJ*aarsJ.13. *jDu

aldrig bliver gift, hvis det i Dag ei skeer I

Wess.S. 'Et Næshom findes ej hos os;
|

Man kalder det Rinoceros. ^fec.i,2. *Fred
20 hviler over Land og By, | Ei Verden lar-

mer meeT.Ing.RSE.VI.93. *Jeg gik mig
ud at jage

|
Det yndeligste Vildt.

|
Det

var ei Hjort og Hinder,
|
Ei Terne eller

TyiXT.Winth.HF.210. »Du loved mig at

komme vist,
|
Men kom dog ei tU mig!

BoisensViser.296. *Det kan Du ei, min Ven!
PFaber.VV.2. »Sønderjyske Piger, I for-

glemme det e']l DrachmJ)G.129. || i nogle
kendte udtr. og talem. 'Det skal ei skee!

30 Holst.LHbl.l78.(jf.ArlaudJ220). *„Dengang
ej", sa'e Tordenskjold. GRode.FU.77. den
drukner ej, som hænges skal, se drukne
1.1. 1.2) i sprogbrug, der tilhører talespr.; dels

i udtr. . . eller ej, is<sr i forb. som: hvad
enten han vil eller ej olgn. (KofodAJov
Hist.II.134. OverskJj.95. Hjortø.K.208). Om
t'eg

er vaagen eller ej, det skal jeg icke
[unde sige. Holb.Jep.II.2. Hvorvidt der
kan fæstes Liid til denne Beretning hel-

40 ler ey, drister jeg mig ikke til at be-
stemme. BieM. Interiører fra Chr.VIIsHof.
(tidgJ919).65. Han kan vel sige, om det
gik godt eller ej 1 Buchh.CvH.36. dels i slutn.

af en sæin., som indledes af nej ell. (og) en
forsikring, en ed olgn.: „Men ikke er der
jo hændet Dig Noget af den Slags", ud-
brød Thomas. „Nei, vist er der ei, nei
(nu alm.: ikke nel)l'' Schack.56. „Vi kom-
mer for sent, Jenny!" — „Vist gør vi ej."

50 FrPoulsen.R.218. „Det er jo netop alt det,

som Du har styrtet omkuld for mig." —
„Aa, vist ej (alm.: vist ikke nei)['^ EGad.
S.181. han griner ikke af et Par blanke
Buxer. Nej, gu' gør han ei.SvLa.SS.43.
han vil ikke være til Nar og Grin . .

Gu' vil han ej nej ! Hjemmet.1910.401. (den
lille pige) var fra København og talte ikke
som jeg . . da jeg spurgte, om jeg klemte
hende, svarede hun: Nej du gør ikke,

60 hvor jeg vilde ha sagt: Nej du gør ej.

—

Det lød underligt, men så nnt. Hjortø.GU.
90. nej, jeg vil ej!

j jf.: Karl du sover
ikke, du gør ej, du er vågen. HjortøJF.193.

1.3) i sprogbrug, der især tilhører skriftspr.

;

dels som stilistisk middel, afvekslende med
ikke : lader Eder ikke forfærde og frygter

IT. Rentrykt «/io 1921 15
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ei (Chr. III: inted; for dem.5Mos.l.29.
MO.I.XIX. Han brød sig ikke om sine
Soldater, brød sig ei om Komedie eller

om at kjøre i Skoven. HCAwd. FJi^, (man
maatte) være yderst opmærksom paa, at

(falkene) ikke blot ei kom til nogen i sig
selv væsenlig Skade, men at endog ikke
Fiedrene i Vingerne beskadigedes. PVJac.
F.316. Jeg svarede ikke; hvorfor vid-
ste jeg i Grunden ei. Drachm.EO.UO. dels

i forb. m. visse adv., især ej heller fhel-

ler ej. MO.Lxix). Du skal ikke tilbede
dem, ei heller tjene dem. 5Mos.o.9. Holb.
MTkr.239. (at) Floder, Kilder, hverken
udtørre ei heller løbe ovev.Suhm.II.77.
jeg (kunde) næsten ikke . . flytte Fødderne
. . Ejheller kunde jeg drage Vejret. i\ra»s.

JD.21. Buchh.CvH.219. sjældnere i forb. m.
undre ord: ej alene (Oversk.L.131.132.149.
Kidde.AE.1.226. HMatthiess.DK.43.74. jf
alene 2.2^, ej blot (se II. blot 3.2j, ej en-
gang (Høysg.AG.6), ej mindre (Schack.

26), jf: *Hans Rang saa snart udstædes
ej (o: aldrig saa snart),

\ Før han paa Ti-
men søger

I
Sin Titel-Højheds Contrafej

j

Hos den, som trykker Bøger. Falst.81. *Ei
desmindre

|
Har I dog Ret. Heib.Poet.IV.

247. (jf.u. des 3.1 og Sa). 1.4) (nu kun i

mere skødesløst spr.) som overflødig nægtelse

efter verber m. nægtende bet. (jf. Mikkels.

Ordf.329f., FalkT.Synt.281 samt Madv.Lat
Sprogl.§37o). (han) forbød Drengen ey at

hente Kilde Vand til mig. Æreboe.29. *Stø-

vets Skranke |
End hindred, at de (o: øn-

skerne) ei opfyldtes her. Pram. (Rahb.LB.
11.238). Oehl.XXVII.4.XXXL191.

2) i spørgende og udraabende sætn. for at

udtrykke, at man venter ell. forudsætter en
bekræftelse (nu kun poet., alm. ikke ; se Mik-
kels.Ordf.331f.). Gik det ej vel for sig,

maa du ey tilstaa .. at jeg er habile?
HolbJean.V.S. Hvilke Ulykker foraarsages
da ei ved en ond Optugtelse ? Tullin.lII.

91. *Hvor tidt har du ei dulmet, | Naar
Hjertets Strøm 'b\e\YAå.Winth.II.29. smst.

111.33.
II t i bisætn. styret af verber, der ud-

trykker vished, forsikring olgn. alle Reisende
. . forsikre hvor let de Vilde ei bemestre
sig Dyrene. Kraft.VF.37. jf.: *See mig en-
gang til den Kiøbenhavner, hvor ey han
er (ændret til: hvor han er. Oehl.XIX.145)
opblæst. OehlPSkr.1.341.

II. ej, interj. [ai(0] {ænyd. d. s.; ty. ei; jf.
lat. (h)ei, udtryk for klage; jf. eja; nu 1. &r.)

1) udtryk for (glad) forundring ell. for-

bavselse: ih (jf. eja Ij. Derpaa sagde han:
Ey Pamela, du skriver smukt. Pamek.1,5.
Blich.D.1.77. *Ei! hvilken mægtig Reis-

ning,
I

Hvis op han vilde staae, Winth.HF.
118. *Skaden flagred i Gaarden ind:

|
Ej

se, hvilket dejligt Aaleskindl Kaalund.217.

jf.: *Ei! Ungdomstid 1
|
Du er saa blid.

Winth.I.12.
II

(forstærket) ej ej, ,/« saa!

nej vil man se! '„Ei!" sagde han, „Eil Ei!"—
' og intet meer end „Eil" . .

|

„Peer Asen
Borgemesterl Eil Eil Eil" Bagges.1.86. *Ei,

Ejd

ei, Hr. Flemming! I er vel bevandret
| I

den locale Kundskab, kan jeg mærke. Heib.
Poet.III.369.

II
*Ey saa hvi tripper du saa

tast? Stub.Arier.63. 2) udtryk for utaal-
modighed, ærgrelse, misbilligelse, af-
visning olgn. (jf. V. aa 3). Ej! hvad er
det for Sneick? Rolb.Kandstl.5. Ejl min
gode Gert, I er alt for selvklog. smsf.JI.5.
sa.DR.IV.6. Eil lad dog være. VSO. *Ei,

10 eders Naade! hun er ei at lokke. Heib.Poet.
III.369.

II
*Men du vUt svare mig maa-

skee . .
I
At hver Apostel er ej en

|
St.

Povel eller Peder.
|
Ej hvad? Dem taler

jeg ej om,
|
Men Judas den Forræder.

Falst.lOl. 3) som tilraab for at vække op-
mærksomhed: hej. Ei, Du Skomagerdreng!
Du skal ikke have saadant et Hastværk.
HCAnd.V.9. Ei, Mathilde! kom og sel GjeL
EI.174. eja, interj. ['aia] {æda. æya (Brandt.

20 LB.59); ty. eia, lat. (h)eia, gr. eia; jf. II.

ej; nu sj., mest poet.) I) udtryk for glæde,
lystighed, jubel olgn. *EyaI søde Første-
Grøde

I
. . af bliden Ya2ir.Brors.295. *Eia! da

begyndte den heel lystige Færd. Oehl.EE.
121. Grundtv.SS.I.351. *Eia! hvor skjøntl

|

Snart Løvet er grønt. Winth.1.258. Kaa-
lund.125.

II
som udtryk for (glad) forun-

dring olgn. (jf. II. ej i). *Eja! nok Een!
Blich.D.1.128. Etlar.GH.1.34. || som (foræld.)

30 poet. virkemiddel med ubest. bet., især brugt

for at forstærke stemningen. *Eia! hvor sel-

som en Dands. Heib.Poet.III.366. Kaalund.
241. (efter ty. ; dyssende ;^ *E j a p o p e j a , nu
alt er til Ko. Børnenes Musik. (1871). nr. 4.

2) (foræld.) d. s. s. II. ej 2. (han) sagde:
eja (1871: ak; 1907 udelader ordet)\ hvad
have vi med dig at skaffe. Marc.1.24( Chr.
VI). Eja! er det icke andet Frøickenen
græder for. Holb.Kandst.IV.3. „Kære Her-

40 re, hvad er Eders Mening dermed, at I,

en Præst, viger Pladsen for mig fattige

Kone?" . . „Eja, kære Kone! Det er min
Vane, at jeg gærne viser alle Kvinder
Hæder." Jørg.Den yndigste Rose. (1907). 44.

jf.: Aja! et true ord . . aja! jeg skal lære
dig tTl.Moth.A2. 3) udtryk for forfær-
delse, forskrækkelse, modbydelighed,
sorg, smerte olgn. (nu kun dial.jf. Levin.
Kværnd.). *Eyal hvor Synden trykker.

50 Stub.Arier.28. *Saa havde jeg mig flux
nedkastet

| Paa Næsen, med et tungt. Eja!
TBruun.ST.158. Eia (nu: uha olgn^l hvor
seer det fælt ud. VSO. *Hvad drog han
ud af Skeden? eja! sin hlanke-KnivlWinth.
VI.211. Blich.D.1.44. eia! hvad laae der!
hun blev ganske forskrækket. HCAnd. VII.
50. Eia! der sad Hunden med Øine, saa
store som et Møllehjul. smsf.F.5.

Ejd, et. [ai'd] (sj. Ejde, et (Moth.E39) ell.

60 en (VSO. ABaggesen.Den danske Stat.(1840).

265). — Ed, et. Wim.Run.IV2.Lxxxr). ftt.

(sj.) d. s. (ADJørg.NK.340). (efter oldn.

eib (jf.Wim.231), ogs. ei9i, no. eid, jf. sv.

ed; foræld., især i sagaoversættelser olgn.)

smal landtange; drag (9). NMPet.IslFærd.
1.121. ABaggesen.Den danskeStat.(1840)M5.
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ADJørgJ.181. Dagbl."hl877^^J. JMag-
nu8Peiersen.Minder.(1909)J205.

£jdammer, en. ['aiidamWar] eU. I^-
dammer-ost, en. (Edsaner-. f'e--] Sal.V.

743). (Jf. ty. e(i)damer kåse; efter den hoU.

bu Edam) ost af den slags, som laves i og ved

Édam i Holland, en ægte Eidatnmer, Bergs.

FP.*446. (spøg.) om et (rundt) hoved: Pe-
der strålede over hele sin runde ejdam-
merost Hjortø.EE.7o. 10

Ejde, se Ejd.

Ejder, en. se n. Edder.
ejder-dansk, adj. ["ai'dar-1 (foræld.)

som er tilhctnger af den politiske retning

/Ejder-danismen: Schand.UM.213, -politik-

ken: sa.OJ.200), der (omkr. midten af 19.

aarh.) ønskede, at Ejderen skxdde danne Dan-
marks sydgrænse, (især i flt. ofte bmgt som
guba.). ESkram.GC.150. HBegtrJ)FJII.40.

I. Kie, et (CFrimjSE.70 og nu olm.) eU. »
(nu 1. br.) en (MothJE31. (}rundtv.SSJI.
24. Gylb.VI.72. Drachm.TM. Bergstedt.

IIIJl). ['aia] flt. t d. 8. (DL. 3—12—1).
{æda. eghæ, oldn. eiga, f.; af II. eje; ordet

tilhører (ncésten) udelukkende skriftspr. og
er uden for enkelte faste forb. (i eje, til eje)

og ssgr. nu foræld. eU. poet.)

1) (abstr.) det at eje (besidde, have) no-

get; besiddelse. Leje gaar for (o: gcelder

for) Eje, til Fardag er ude. DL.5—8—13. so

(jf. Hrzjn.92 samt Mau.o446). Mellem
Leje og Eje svæver Livet. PMøll.II.333.

\\

(sj.) m. gen. af det, der besiddes. Sort.(DSt.

1909.35). 'Han kan ei leve uden hendes Eie
(o : tiden at eje hende). OehlÆJ.65. Oldenburg.
S.ll. I i forsk. forb. efter præp. i (ofte m.
overf. bet.), især: have i (sit) eje, eje;

besidde. Holb.NF.1.180. Verden har ikke
en lærdere Mand i Eye. Spectator.394. han
har tusinde Smaating paa sig eller i sit 40

Eie. Hrz.Sr.i2. (ordspr.:) Man seer ikke
alt for Øie, som man skal have i Eie, 3:

man kan ikke forudsee, hvad Lykke man
skal giøre i Verden. VSO. (f m. overgang
iU bet. 2:) Det har jeg ikke i mit (vain

MO.) hele Eie. VSO. jf. BaggesJ)V.X.27o.
være i ens eje, ejes af; tUhøre. det Pa-
piir, som nu er i min Eie. (jrylb.VI.72.

Kunsten at gøre Ild . . var kendt og i

alles E\e.JVJens.Br.282. gaa i arv o g so

eje, se Arv 1.5. give eU. tage i eje,
overdrage ell. erhverve som ejendom. *Livets
underfulde Skat

| Gav Du os i Eie. In^.
BSE.VII.244. Bich.1.47. »Den hører godt,
som tager Ord i Eie. CKMolb.DanteJ.93.
VBennike.Nord-Fri8eme.(1890).60.

|| til

eje, se bet. 2. f 'Himlen (skulde) heel
|

Til hendes Eye staae. ^rors^4i.
2) konkr.: hvad der ejes af en; ejendom

(ofte overf.). 2.1) ting, som ejes af en, er io
ens egen; ejendel, (selvejerbonde) skal
bruge alle Uaardens Eje baade i Skov og
Mark (o: alt, hvad der hører til gaarden).
DL.3—12—1. 'mangt et kostbart Eie

|

(Hervar) snapped' bort (paa vikingetog).

MrzJ)J.Vm9. 'jeg selv er dit Eie (o: til-

hører dig helt, elsker dig). WinthJIL3. 'Hun
har kun Øie for sin Dreng, |

Sit Hjertes
bedste Eie. HolstJVJ4. Et misundt Eie
lader sig vel pleie (o: andres misundelse
gør en ejendel mere paaskønnet). MO. 'Livet,

det Vorherre gav | Os som vort bedste
Eie. £h-achmJ)M.114. arv og eje, se Arv
1.5. I koU. 'Er hånd borte, al min Eye (9

:

han, der er hele min rigdom og glæde)? Brors.

287. 'hvis I og gav mig hele jert Eie.

Bagges.Crieng.TiuJl. 'hvad du (o: en ung
pige) for ham gav hen, | Var meget Meer
end alt dit Eie. fl'rz.Z)J7J57. I>rachm.T.
84. Alt Sørens Eje — ud over Huset —
var Tredjeparten i en Baad med tilhø-

rende Redskab. AndNx.DM.3o. talem.: For
Folk med Eje er der mange Yeiel smst.71.

Et Folks Sprog indeholdt jo som i en
Hovedsum Folkets aandelige Eje. Pont.
LP.VII.104. I (sj.) om grundejendom (gods,

gaard, hus osv.). 'Mark og Bygninger, et

vidtløftigt Eie, | Har krævet uafbrudt Røgt
og Fleie. Hrz.VlJ45. 'Alene vandre de
til Huset . .

I
Til Arbeidsmandens usle

Eie. AarestrJ276. 'Den danske Bonde sad
engang

J
som Herre paa sit Eje (o: sin

gaard, ejendom). PlougJJ35. 2.2) m. over-

gang til bet. 1, t ikttr. som give, faa (noget)

til eje (især i forb. til (evig) arv og eje,
se Arv i.s). ApG.7.5. (BoUo) fik til ævig
eje . . den vigtige Province Neustrien.
Holb.DH.1.28. (kongen skænkede ham gaar-
den) til evindelig E\e. Fahricius.DJl.243.
(han) skjenkede ham Ekron med hele
dens Omkreds tU Eie (Chr.VI: arveskenk^.
lMakkJO.89. tag til Eie (Chr. VI: indtag;
Naboths . . Viingaard, som han vægrede
sig ved at give dig for Penge; thi Na-
both lever ULk.e.lKgJ21J3. jf.: min Fa-
der vil bevilge, at vi maae faae hinanden
til Eie (o: til ægte).CBemh.IVJ85. | (sj.:)

dem, der ikkun laane af Andre, men Intet

have til eget Eie. Mynst.Taler.(1840)JI.93.
II. eje, V. ['aia] Høysg.AG.67. præs. -r

['ai')ar] præt. -ede; foræld, aa, aatte, aat,

se IH. aa. {æda. eghæ, oldn. eiga, eje, skylde,

ohi. eigan, got. aigan; jf. eng. owe, skylde;

besl. m. egen)
1) for at betegne forholdet ml. en person

og noget, der er hans, tilhører ham: have
varig (og lovhjemlet) raadi^hed over
noget, saa at man fx. kan bortgive eU. sælge

det ell. paa anden maade skille sig af med
det (jf. besidde Bs). han eiede Faar og
eiede Kvæg og mange Tyende. lMosJ26J4.
jeg er Herren, som udførte dig fra Ur . .

for at give dig dette Land til at eie det
smstJo.7. den høieste Gud, som eier Him-
mel og Sorå. smst.l4J9. en from Fyrste
. . ejer alt hvad hans Undersaatter eje,

TuUinJILl79. Hun eiede selv det Huus,
hvori hun boede, men det meste deraf

var hoTtieiet. Hauch.MfB.41. han eiede
(nu alm.: havde^ en Deel Privatformue.
smst.28. 'Hvad her vi elske, eies kun
paa Borg. Bødt.216. "Evigt ejes kun det

16'
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Tabte. Arlaud. 366 (efter Ibsen}, de, der
intet have, og dog eje (Chr.VI: beholde;
1819: besidde; nit. 2Cor.6.10(1907). han
ejer ikke salt til et æg (o: er bundfattig)

j

(ordspr.:) Bedre er at eje, end at have til

hQ\e. Mau.l6å44 jf. bet. 2.1 : en atavistisk
Følelse af, at den Mand, der har set en
Kvinde nøgen, har Krav paa at eje denne
Kvinde (o: har ret over hendes legeme). Aakj.
GK.202.

II t (emb.) præs. part. m. pass. bet. i'o

den af mig elende og iboende Gaard i—gade. Chievitz.J.II.70. (poet.) som subst.:

•prosaisk er alt vort Elende. Aarestr.371.
\\(jur., foræld.) part. ejendes: Alt, hvad
Pantsætteren eier eller elendes vorder.
Konkurslove^hl872.§151. || i pass. m. aktiv

bet. (jf.Kalk.1.442); nu kun (sjæll.) i forb.

som hvem ej(e)s det? hvem ejer det?

hvis er det? Junge.137. Kort.174. Aarb
Frborg.1918.167. jf. hvis ejes den? i sa. 20

bet. smst.1920.88.
|j med forstærket bet. i forb.

m. have (jf. Dania.I.201), især i talem. alt
hvad han ejer og har (Sal.V.832. Feilb.),

det vil jeg hverken eje eller have
0: det vil jeg under ingen omstændigheder
have (jf. bet. 2.i;. Schand.SF.112. (ogs. uden
tanke om ejendomsforhold :) almindelig Rød-
vin . . vil Fruen hverken eje eller have.
Hostr.US.1.3.

2) for at betegne nøje og varig samhø- å)

righed, som stærkere udtryk end have (i

tahspr. kun i forb. hverken eje eller have,
se 2.1, ellers G), især højtid.). 2.1) m.h.t.
en persons paarørende (ægtefælle, slægt-

ninge, venner olgn.). *Mads i Dag har vun-
det Seler,

| Mads i Dag sin Grete eier,
|

Ja med Hud og Haar og Krop. Wess.l2.
om jeg var saa lykkelig at eie en elsket

Hustru. Gylb.TT.244. Hrz.XIV.337. *kan
jeg selv ei ham besidde,

]
Skal ingen An- 40

den eie ham. Bayger. II. 16. formuende
Slægtninge eiede vi ikke. IIrz.EF.168.
Brandes.MB.38. || Sophie har forliebet sig

i en Anden (og) vil hverken eie eller
have Greven. CBemh.X.278. Gylb.1.68. 2.2)

m. h. t. værdifulde sjælelige ell. legemlige

egenskaber, lykkelige livsvilkaar olgn.

NordBrun.ES.45. *den, som Harald Haar-
deraad skal agte, | Maa være Noget værd,
og eie Mod. 0ehl.VM.22. *0g naar du 50

sidder, en gammel Viv . .
|
Og ejer ej

mer dit smækre Liv
|
Og din Jomfru-

gang. PilføM.J. 60. (han) havde i to Dage
. . ikke forladt sin Seng, han eiede ikke
Kræfter dertil. ECAnd.VI.327. Kierk.Ll57.
Hun ejede den sidste Sommer, hun leve-

de, netop Lykken: en ubestemt, tilfreds

Erindring. KLars.AII.20. jeg ejer jo ikke
hendes Fortrolighed. SvLa.KN.56. 2.3) m.
h.t. hvad der findes hos og hører sam- 60

men med en ting. (ordet) Geburtsdag .

.

eier (ikke) meer end et eneste Bogstav,
som tilhører os. MO.I. riii. Terni, der eier

Italiens største og skjønneste Vandfald.
HCAnd.1.357. *(haven) eier een Stikkels-

bær-Busk, der er saa god som mange.

smst.X.526. Holst.IV.171. *Verden eier in-
gen Lyst,

I
Som kan fylde dette Bryst.

Kirketid.1860.179. Med (Marstrand) mistede
Danmark den genialeste Maler, det nogen
Sinde har ejet. SigMull.B.105. Figurteg-
ningen (i skuespillet) ejer Antydninger,,
som maatte kunne udnyttes paa Scenen.
SvLa.(Pol.^yiil903.B).

3) (sj.; nu kun dial. Junge. MDL. Feilb.
Thorsen.133. Esp.62) egl.: have (at betale)^

have som forpligtelse; skylde en noget (pen-
ge); ogs. eje bort (Moth.E31. MDL.) ell.

hen (Feilb.). Der er saa mange der eyer
mig Tenge. JBPaulli.JM.2 9. smst.78. „min
Herre* . . ligger i Proces med . . Gour-
mand for nogle Penge, som han skylder
min Herre." — „hvormeget eier Gour-
mand ham?" (Hoppe). Bourdant de Gour-
mand.(1759).104. (han prunker) i Stadse-
lighed, den han eier Skræderen og Kræm-
meren. Abrah.TG.24.

III. eje-, forstærkende forstavelse ['aia-J

(med bi- ell. (sj.) hovedtryk paa sidste led),

(glda. æy(godli), forvansket afglda. e(godh),
oldn. æ(g63r), af adv. æ, altid, se I. ej ; jf.
ædru og i-) betegner, at den ved sidste led

angivne egenskab er til stede i udpræget,
overordentlig grad; især: ejegod, over-

ordentlig god; hjertensgod (jf. eviggod^.
Æreboe.83. *Men du, vor Gud! er ejegod.
Grundtv.PS.VII.117. HCAnd. VI. 2. saa
længe man er vantro, hører man saa ofte,

eller man synes at høre en Røst, som ta-

ler til En om den gode Gud . . som er
saa eje-, eje-, ejegod, at han aldrig kunde
nænne at forbande et Menneske. VBeck.
LK.II.259. De var ejegode, Hjærte først

og Hjærte sidst, men de havde ingen Ver-
denserfåring. ^ndiVir.ilf. i 98. kong Erik
ejegod

j
Holb.Intr.1.626. jf. Blich. (1920).

VI.226. et ejegot Gemyt.HolbJep.1.3.
Goldschm.II.89. (sj.) i superl.: han ('er) den
ejegodeste og stræbsomste Mand under
Solen. smsf.JIJ.P4.

|| fra ejegod overført til

andre adj. (især dial., jf. Feilb.: eje-gam-
mel, -rar, -sød; i rigsspr. er denne brug sj.

og af mere tilfældig art). *A11 Verden kien-
der jo (Augustus') Eye-fromme Blod.
Falst.0vid.114. Moth.ESl. VSO. Min eie

-

brave Vært, Sibb.1.62. vor eiegode og eie-
dygtige Grevinde. smsf.JJ.i56. det egent-
ligst nationale, det ejedanske, Lnnet.Vilh
And.AO. III.216. Oberstens, de ejegode^
ejeglade og ejerare Mennesker. S/Jør-

gen.(1904).188.
|| (jf. no. eit eie beist, et

ærkebæst; dial.) i subst. Ejeskarn. Kalk.I.

447. V.210. MDL. Feilb. Kværnd.
Eje-del, en. [I] se Ejendel, -dom, en.

se Ejendom, -fald, et, -form, en. [II]

(jf. ænyd. eje-endelsesfald (DGrammat.IL
374); gram.) genitiv, -fald: CDorph.Da.
Sproglære. (1865). 9. Mikkels. Sprogl S. 44.

-form: Bask.FS.Fort.30. (jf.Bask.II1.280).
HLefolii. Sproglærens Grundbegreber. (1871).
70. Sal.V.831. -god, adj. se IIL eje-, -gods,
et. [I] (sj.) gods; ejendele. Moth.ESl. (du)
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havde gjort hende arveløs, kastet hendes
Ejegods hen til Udplyndring for en Ban-
de .. Bedragere. Pon<. LE. 55. -las, adj.

{I] (sj.) d.8.8. ejerløs, ethvert eieløst Mon
. . tilhørte Kongen. Molb.DH. 1.479. -las-
-bed, en. [I] (sj.) usikkerhed (løshed) m.
h. t. ejendomsforhjld (ell. subst. til foreg.).

der herskede en saadan Ejeløshed i Da-
tidens dramatiske Produktion, saa den ene
Theaterleverandør ugenert tog den andens
Produkt og arbejdede videre . . paa det.

VVed.(DagNyh.''Vi 1913.2.8p.5). -mand,
en. se Ejermand, -mon, et, en. [I] {alda.

d. 8.; foræld., poet.) ejendel, (ogs.koll.). Moth.
E31. VSO. *(guldkarrene) ere saare fagre

|

Og tykkes mig de bedste Ejemon. Grundtv.
PS.II.401. smst.Vl.646. (han) tænkte endog
paa at give hele sit Ejemon til Fattigfolk.

Moder8maalet.ytl898.3.sp.l. al Eders E']e-

mon. AErslev.Ømeklippen.L(1906).lo7.
Bien-del, en. ['aian-] (f Ejedcl. KSelsk

Skr.VlI.497). (af I, Eje ved paavirkn. af
Ejendom: glda. æyedel, jordejendom, sv.

ågodel, sen. oldn. eigudeill) 1) noget som
man ejer. 1 .1) f koll., is<er om jordejendom,
(jorde)gods. Moth.E32. tage ald deris
Éyendeel fra dem. Holb.IntrJ.156. 1^) (iscer

O ell. jur.) ting, som man ejer. (især i

ftt). ieg har Haab om at blive udslettet
af Emigrantlisten, og at faae mine Ejen-
deele igjen. PASeib.SkJJ.06. har I . . bragt
eders smaa Eiendele i Sikkerhed? Het6.
DM.6. Goldschm.NSM.ILl64. Du maa ikke
stjæle. Det er: Vi skal frygte og elske
Gud, saa at vi ikke fratager vor Næste
ians Penge eller Ejendele (1830: Godsj.
Eatek.(1909).§3o.

||
(jur.) Eiendele kan dels

betegne alle Genstande for Ejendomsret,
alle de Ting, som en Person ejer, dels
ogsaa omfatte andre Formuegoder. Torp.
124. 2) t andel i en besiddelse. Under-
saatterne fik Eiedel derudi (o: i kronens
bjergværker). Langebek. (KSelskSkr. VII.497).
1^endom, enff et. IIøysg.S.192). ['aian-

,d(om'] et Ejedom. HolbJ)H.II.423). flt. -me,

t -mer (Holb.nerod.323). {glda. eie(n)dom
(sv. egendomj; fra mnt. eigendom (nht.
eigentum); formen Ejedom er paavirket af
Ejemon, Ejedel)

1) abstr. 1.1) (sj.) d. s. s. I. Eje 1. (pos-
sessive pronominer) betegner en ejendom.
Høysg.AG.59. (rigsdalerseddelen) har i nogle
Timer været i hans Ejendom (nu alm.:
besiddelse; jf. ogs. 2,.i). PAHeib.US.103.
Frihed og Eiendom uden Oplysning er
intet Gode. Bagges.DVJX.238. Proudhon
. . erklærede Ejendom at være Tyveri.
NationaløkonTidsskr.VI.97. (jf. Arlaud.296).

II t w*. angivelse af det, der ejes, ved præp.
over (sj. af. Ew.VIII.131). jeg beholdt
Eiendommen over dem i Phantasien, han
iRealiteten. Hauch.MfB.80. 1.2) i ssgr. Ejen-
doms-folk, -gaard, -hest ofl. for at betegne,
at noget er ens særlige ell. private ejen-
dom, især i mods. til det, man hartUlaans
olgn. (uden ejendomsret).

2) konkr., d. s. s. I. Eje 2. 2.1) m. over-

gang til bet. 1, for særlig at fremhæve ejen-

domsforhold; nu især i udtr. være ens
ejendom, tilhøre en (ofte overf.). Min Eien-
dom er Tanken om, hvad aldrig bli'er

min Eiendom. Oehl.(MO.). *naar der fun-
det er en Skat, | Saa er det Halve Kon-
gens Eiendom. HeibJ'oet.III.388. *0 Herre
god og Frelser from, | Mig være lad din

\QE\endovn. PCEierk.SS.V.300. jf.: I (skal)

være mig en Eiendom fremfor alle Folk.
2M0S.I9.5.

II
(nu 1. br.) i udtr. som give,

faa osv. noget til ejendom (jf. I. Eje 2:2).

i*

eg vil give dig . . det Land . . til en evig
Ciendom (Chr.VI: eyedom). lMos.17.8. (du
kan) kiøbe din Gaard og faae den til Eyen-
dom. Holb.PlutJII.5. sa.DHJI.423. jf.: I

ere en udvalgt Slægt . . et helligt Folk,
et Folk tU Eiendom. lPetJ2.9. 2J) CP koU.:

20 en persons samlede eiendele. deres Eien-
dom (Chr. VI: eyedom j var megen (nu:
meget stor^. lMosJ.3.6. Abram (tog) al

(nu alm. : hele^ deres Eiendom (Chr. VI:
eyedomj. smst.12.5. hun lagde af sin Fat-
tigdom alt det, hxin havde, sin hele Ejen-
dom. MarcJ.2.44. BaggesSkBJ252. PalM.
TreD.209. (sj.) m. angivelse af arten, ved
af: (han) havae . . stillet sin hele Eien-
dom af Collegier til hans Tjeneste. Goldr

30 schm.Hjl.II.14. 2.3) gaard ell. hus med til-

hørende grund (jord); grundejendom.
(„fast ejendom" mods. rørligt gods og Løs-
øre). I beholt Jere storre Ejedomme udi
Dalmatien. HolbJHdr.Ssc. Senere blev går-
den Ladkær . . hovedgård for denne ejen-
dom. ^LDJ^r^.JF. 374. Torp.124. han har
en dejlig ejendom i Vedbæk

\ % (i en by:)
hics; bygning til beboelse eli. forret-
ning. Køkkentrappe var der ikke paa

40 Ejendommen. KLars.GV.5. viceværten bor
i ejendommen

\
(forretnings) ejendom tU

salg
i
ejendommen matr.-nr. 612 j 2.4) (^.)

d.s.8. Ejendel 1å Jorden er fuld af dine
Eiendomme (Chr. VI: eyedommej. Ps.104.
24. (hun) anvendte . . Dagen til at lægge
alle sine smaa Eiendomme i Orden. 6^76.
XII.73. smst.IX.29.
ejendommelig^, adj. [aisn'dmm'ali]

(f ejendomlig, se bet. 2 slutn.). (efter ty. ei-

50 gentiimlich; i bet. 2 (og S) først fra slutn.

af 18. aarh.) 1) f som adj. tU Ejendom:
ejendoms-, den eiendommelige Folke-
Ret . , viser Nationers indbyrdes Pligter
og Rettigheder, paa Grund at deres Eien-
dom. Nørreg.Naturr.450. 2) om egenskaber,

som hører til og kendetegner en bestemt per-

son (ting osv.), gør ham forskellig fra andre

:

særegen; egen; karakteristisk, hvert
Sprog (havde) sin egen eiendommelige

60 (verseart). Bagges.L.II.35. Enhver Jord-
bund . . har sine eiendommelige Fordele.
Engelst.Nat.31. Disse polypformede Me-
duseindivider erholde . . en dem eien-

dommelig Udvikling. JapSteenstr.F.9. (han
talte) med en dyb, dæmpet Røst, der ellers

ikke var ham ejendommelig.ScAand.IJM.
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133. Drachm.T.57. disse bløde, sejge, fjed-

rende Bevægelser, som er ejendommelige
for alle overhaands stærke Folk. JPJacJ.
255.

II t dersom vi ved Bestemmelsen af

et Legems absolute Vægt, tUlige have
Hensyn paa dets Omfang, saa erfare vi

nu dets eiendomlige og specifike Vægt
(o: vægtfylde; jf. Egenvægtj. HCLund.Sam-
ler.I.(1803).2?9. S) af en mærkelig, usæd-
vanlig art; besynderlig; egen. i Dina
og Gudrun (var fru Heiberg) den yndige,
blomstrende, eiendommelige Qvinde. Oehl.

ErJV.45. Molb.F.143. „Man hører vel og-
saa: Det er et ganske ejendommeligt Til-

fælde." Levin, (nu alm.). Egnens ejen-

dommelige Skjønhed. Schand.0.1.78 (jf. bet.

2). jeg har haft en højst ejendommelig
oplevelse

j
03 -hed, en. 1) til ejendomme-

lig 2. altfor megen TUblanding af frem-
med Tale . . hvorved Sproget tabte i Eien-
dommelighed. Mall.SA.12. En af de Eien-
dommeligheder, der udmærke hiin Egn.
IIauch.MfB.91. smst.27. (han) var steget
ned i Folkedybet for at studere dets ^\Gn-
dommeligheder, Ænfcs^Zm.JS.iSS. 2) til

ejendommelig 3, min Eiendommelighed
(o: mit ejendommelige, usædvanlige væsen)
tiltalte dfen gamle Mand. JTC4nd.ZI.50.
Goldschm.Ejl.I.100.

\ Ejendomiuer, en. (efter ty. ei-

gentiimer) person, der ejer noget; selvejer.
Grundtv.Smaaskr.26.27.47.
Ejendoms-, i ssgr. ['aiandmms-] af

Ejendom || af de soldaterspr. tiUwrende ssgr.

m. Ejendoms- 1.2 kan en del flere end de

ndf. medtagne (-hest, -tøj) dannes, fx. -buk-
ser, -frakke, -hue ofl., jf. (spøg.) -mave (om.

en tyk mave) og -tornister (om en rund ryg),

se Dania.ni.69 og DSt.1918.53. -bane,
en. [l.i] (jæmb.) især i best. f., om den (jæi^n)-

bane (det jæmbaneselskab), der ejer en bestemt

(jærnbane)vogn.DSB.Matr.II.42. (9-besid-
aer, en. [2.3] ejer af en (større) landejendom

;

(især:) proprietær; godsejer. Biskopperne
(var) altid de største Eiendomsbesiddere
i Stiftet. Molb.DE.II.406. ECAnd.VIII.240.
Jagten er kun for store Eiendomsbesid-
dere og disses Venner. Bogan.II.21. -dom,
en. [l.i] (jur.) dom, hvorved ejendomsretten

over noget tilkendes en. DL.5—6—2. Lov
Nr.90^'U1916.§468. -folk, et. [I.2] (bibl.)

Herren . . har udvalgt dig (0: Israel), at

være ham til et Eiendoms Folk fremfor
alle Folk. 5Mos.7.6. Ing.EF.II.211. (om de

kristne:) Tit.2.14. -forbehold, et. [Ueli.

2.3] (jur.) forbehold ved overdragelse af en
ejendom. Sal.V.832. Lassen.A0.918.'gaa.rdj
en. [I.2] {ænyd. d. s.; nu sj.) selvejergaard

(mods. Fæstegaard olgn.). Adskillige af

Grevens Betjentere havde selv smaa Ejen-
åomsgaarde. PAEeib.VS.197. den rige

Gaardmandssøn, der var Arving til en god
Eiendomsgaavd. AntNiels.FL.II.107. \\

(sj.)

om ejendom i en by. Din Fader har oftere

talt om at kjøbe sig en Eiendomsgaard i

Staden, hvor han kunde tage ind nogle Maa-

nederomVinteren.CJOfoZ6.J.m6.93.-hand-
ler, en. [2.3] Krak.1916.1537. -hest, en.

[I.2] Ja; en (af en officer) i tjenesten brugt
hest, som ejes af paagældende. Tjenesteregi.

216. -hns, et. [I.2] (nu sj.; jf. -gaard^.
Stampe.n.346. VSO. -hævd, en. [LiJ
(jur.) hævd paa besiddelse af (grund)ejen-
dom (jf. Brugshævdj. MO. Torp. 410.
-kommissionær, en. [2.3] ejendoms-

10 handler, -mægler. LandbO.1.654. -kontor^
et. [2.3] ejendomshandlers kontor ell. forret-

ning. Krak.1916.1537. -land, et. [I.2] (bibl.)

3Mos.14.34. O -los, adj. [2.i] « MO.).
Goldschm.VII.373. efter Robespierres Fald
(begyndte) de Besiddendes Reaktion mod
de Éienåomsløse. Brandes.V.27. jf.: vi vil

ophæve en Ejendom, der forudsætterE j e n -

domsløshed hos det uhyre Flertal som
nødvendig Betingelse. smst.VlI.515. -ma-

20 ve, en. se Ejendoms-, -mægler, en.

[2.3] mellemmand ved ejendomshandel; ejen-

domshandler (-kommissionær). Det var en
Ejendomsmægler, der havde i Kommission
at spørge, om vi vilde sælge Gaarden.
Esm.IIl.161. Krak.1916.1537. -malle,
en. [I.2] (nu sj.; jf. -gaard^. MøUen er ..

adskillige Gange solgt og bortskiødet som
en fri og frelst Eiendoms-MøUe. Stampe.
11.311. -pronomen, et. [I.1] (gram.) d.s.s.

30 Ejestedord. JBaden.Gram.112. Sal.V.832.
-ret, en. [I.1] ejerens ret m. h. t. det, han
ejer (jf. Brugsret^. vAph.(1759). PAEeib.
118.558. Eiendomsretten er ukrænkelig.
Ingen kan tilpligtes at afstaae sin Eien-
dom, uden hvor Almeenvellet kræver det.

Grundl.(1849).§87. De har . . faaet Ejen-
domsret til en Fabrik. Goldschm.Vn.633.
Torp.124.

II
(overf.) *Du fraskrev (dig)

\

Eiendomsret til et Folk, som dine Fædre
40 Dig gav. Bagger.II.333. -skjald, en. [2.3]

(jur.) en ved lov af ^^/b 1903 indført beteg-

nelse for en skat, der svares af fast ejendom.
Sal.XVI.37. -stedord, et. [I.1] (gram.;
1. br.) d. s. s. Ejestedord. HjælpeO.78. -tor-
nister, en, et. se Ejendoms-, -toj, et.

[I.2] (soldat.) uniform, som en soldat selv har
anskaffet sig (jf. -hestj. Dania.III.69. DSt.
1918.53.

t Ejen-skab, subst. (egl. sa. ord som
50 Egenskab) d. s. s. Ejendom l.i. Ejenskab og
Herredømme er indstiftet blant Menne-
skene. HoZfc.A^i^'.J.i 77.

Ejer, en. (nu kun dial. Ejere. Eolb.Plut.

111.10. PAEeib.US.483.jf. Kort.§139). (æda.

eghær; af II. eje; jf. Ejermand) person,

som ejer noget. Ved dette Dødsfald blev
han Eier af store Midler. Wand.Mindesm.
1.425. *man maa bringe |

Smukt Eieren
igien, hvad man har laant. 0ehl.DM.28.

60 Kaalund.125. denne gaard har tit skiftet

ejer
j ||

(sj.) overf. *(Jesus) skal min Ejer
h\i\e. SalmEj.188.2. Vil vi blive Eyere
af denne . . Videnskab (o: at kende sig

selv)? Spectator.366. jeg har ingen Udsig-
ter til at blive Ejere af dig (0: ægte dig)

før end om en halv Snes Aars Forløb.
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FAHeib.US.483. C3 Eijer-inde, en. Wied.

SM. (overf.:) disse ømme Armes respec-

tive MeTmaeT.Kxerk.XIV.176. -lag eU.

-lav, et. (sj.) sammenslutning af ejere. Dags
Telegr.*h 1875. 3. sp. o. EMøllerJDækningsad-

gang.(1892).289. | især (foræld.) om samt-

lige selvejere i en tkke udskiftet landsby (jf.

Bylag;. OeconJoumJ.757.757. MDL. ogs.

om samling af ejendomme, der før udskift-

ningen har ttlhert samme fællesskab: Min
T.1890.A.270. LandbO.I.6o8. -1«8, adj.

(sj.; jf. ejeløs^ uden ejer. Leth.(1800).

(teatret blev) betragtet som eierløst, saa at

Kongen kunde skalte med det som han
vilde. Oversk.DSJI.106. -mand, en. (jy.

Ejersmand. JPJacJ.239. Feilb. f Ejemand.
(gaardensj Eie- eller Leiemand. Forordn.*^/t

1705.§17). {æda. æghærman; jf. oldn. ei-

gumadr) (mandlig) ejer, især af ting ell.

rørligt gods overhovedet, hver Éiermand,
som har laant Noget nd af sin Haand,
skal give Henstand med ået.5Mos.l5.2.
En Oxe kjender sin Éiermand og et Asen
sin Herres Krybbe. Es.1.3. den rette Y.jeT-

mand. Eolb.Ep.I.420. Han holdt inde og
rakte FioUnen til dens Ejermand. ZVacAm.
T.o7. H m.præp. til (sj. af: OehlMK41828).
190). Setter nogen een anden det til Pant,
som hånd ikke selv er Ejermand til. Di.
5— 7

—

15. DrachmXK.95.
j|

(sj.) om ejer af
fast ejendom. Gaarden har ofte skiftet Ejer-
mænd (alm.: e\eT).BUch.(1846).V.56. \\ O
overf. Ansigter . . dukkede ud af Taagen,
naar deres Ejermænd bøjede sig ud over
BoTået.Schand.BS.407. Stemmens EieT-
jnand. Drachm.STL.251. jf. f: u-skikkelige
Fagter kand tit forvolde sin Eyermand,
at alle (fatter) Had og Avind tU hannem.
Høm.Moral.11.25. H (sj.) om en kvinde, (hun
er) den rette Éiermand til (smykkerne).
Biehl.CervJjFJ.89. -mærke, et (især om
mærke, „ex libris", i en bog:) Sal.VlJ222.
Aarbog f. Bogvenner.1920. 80. -s-mand,
en. se Ejermand.

!l&je-skarn, et se HI. eje-, -sted-
ord, et. [II] (gram.) stedord, der især ud-
trykker et ejendomsforhold fmin, din, vor
osv.); possessivt pronomen (jf. Ejendoms-
pronomen, -stedord;. RaskJ'SJ'ort.31. Mik-
kelsJSproglS.53.

Ejland, et ["ai|lanT Bøysg.AG.46. flt.

-e, t ejlænder Céjlaénder. Høysg.AG.46. P
MøUJl.60). {ænyd. d. s.; fra mnt. eU. nht.
eiland; af fris. ei, samme ord som da. 0;
jf. eng. island, oldn. eyland, da. Øland

||

nu foræld, ell. spøg. (sømandsspr., efter eng.
island; ; i (sd)jy. dog alm. om øerne i Vester-
havet. Feilb.1.240) øland; ø. »Det Eyland
Anholt heder. Éolb. Paars. 25. Eylandet
Bornholm. EPontAtlasJ.394. vore Bilæn-
der i Vestindien. OeconT.VII.26. et af de
spanske Eilande.Zic. F7JJ.39. vore vest-
indiske Eilande. Beskr?^ia827. I gamle
Dage laae der paa det smukke Eiland
Møen (en) Kjøbstad, som hed Borce.Winth.
IX.271. Aare8trJ.07. et aldrig før kendt

Ejland, der lige var skudt op fra Havsen»
Bxmd.JPJacJJOe. DrachmJ'JJSS. vort
fjerne Ejland (o: St. Thomas). Christmas.UT.
6. t Ejlænder, en. {ty. eilånder; «*.;

jf. Feilb.iy.o40: skrupejlænder, sømanås-
navn for Læsøbo) beboer af en ø; øbo. vAph,
(1759).
Ejnherje, en. [ain|h^rj3, ain'hBrj^«

ogs. ain'he'rja, -'he'ria] flt. -r ell. ejnheirjar.

10 (optaget fra oldn. einheri (flt. -jarj|, egl. „de,

der hører til een hær"; især i flt.) i den nor-

diske mytologi: de faldne krigere, der
efter døden samles i Valhal. Etc.IlIJ55.
OehlJiGdSS. NMPetMyth.230. Naar Ein-
herjame havde hugget hinanden sønder
og sammen, rejste de sig ganske hele op og
gik fredeligt Side om Side tilbage til y?l-
h2A.Brandes.XV.263. en Einherie. DracAm,
XIJIO. jf.: "Elskovs Sværd er et Einheria-

20 sværd,
|
Man reiser sig snart til en anden

Færd. Oehl.SH.26.
Ejsen, subst. ['ais(3)n] (fra ty. eisen,^

jæm) en skorstensfejers skrabejæm; (n*
alm.:) jærn. DrachmJ)G.71. -fresser,
en. (fra ty. eisenfresser, egl. jæmceder ; l.br!)

skryder; storpraler. Christopher Eisenfres-
ser. Jo/6.^ar8.(^i75i;JF.3. Meyer, -garn,
et. (fra ty. eisengam, egl. jæmgam) T glin-

sende bomuldsgam. VareL?193.
30 ekel. adj. se ækel.

t Ekke, en. flt. -r. (fra ty. ecke) kroap
afkrog. Mit Navn er bekiendt udi alle Ek-
ker og Vraaer over det heele . . Romerske
Rige. Holb.Philos.IV.4. i hver Krog og
Ekke. sa.EpJII.185.
ekkel, adj. se ækel.
Ekko, et, t en (ReenbJI.24. HoUfXSk.

II.2). ['æko] i best. anv. d. s. (nu 1. br.) eU.^

-et ['æiko'aO flt. -er i['æ|ko'8r] (ænyd. d. s.;

40 af gr. écho) tilbagekastet lyd; genlyd (jf.
Dværge-maal, -mæle;. HolbJHetamJ2. *„0
lille søde Fløjtenist! | Hvo gav dig disse

Egenskaber?" | Saa raabte jeg mod Bjerget
hist

I
Og Echo svarede : en Skaber,

Tullin.lJ4. 'Fuglenes yndige Sang, |
Led-

saget af Ekkoer. Bagges.1. 74. „Hvad er
Karl Johans største Glæde?" Og Ekkoet
svarede paa staaende Fod y,Æåe\'^AndNx.
PE.I.239. Der var en Gang et ualminde-

50 lig stærkt Ekko inde i et Bjærgpas. Baud.
NoveUetter.(1887).67. PaulsenJ.336. | iscer

give ekko, genlyde. YAa«; blæste, at det
af (o: fra) Raad-Hnuset Echo g2i\.Holb.
Paars.316. HCAndJ.206. SchandJ'.309. I|

J^ svagere gentagelse af toner (i en oktav).

MusikLJII.47. | overf. "mine Følelser er

Ekkoer af dhne. Bagges.V.82. Sprogkam-

Een i Belgien har givet Ekko udenfor
andets Grænser. KNyrop.(Belgien.(1916).

60 121). I om en person: eftersnakker; efter-

aber. I, som tørste efter et stort Navn med
en liUe bitte Evne; vorder Piatoners Echo
og Lukrezers Aber, Tode.V.33. selvstændigt
Tænkende eller blotte Beundrere og Ek-
koer. Brandes.X. 74. Pont. LP.'' 11.176. O
ekkoe, v. ['æ[ko-a] -ede. (laant ca. 1800
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fra ty. eehoen; l.br.) give ekko,; genlyde.
høitbragende Skrald, som ekkoede i de
omliggende Bierge.Bagges.DV.XI.25. Stet-

tinerbahnhofs ekkoende Glashvælving. P
Draehm.K.87. \\ især overf.: gentage (me-
kanisk ell. efterabende). „Strax herved I"

raabte Værten. „To Huse herfra 1" echo-
ede Skaijpretteren. Bagger.1.115. Drachm.
F.I.213. Én Kaffe . .! raabte Overkelneren
ud . . til Køkkenet. — En Kaffe I ekkoede
en Kvindestemme derude fTa..Wied.U.43.
Vejrup.KM.176.

03 eklatant, adj. [ekla'tan'd] (fra fr.

éclatant, egl.part. af éclater, springei stykker;

jf. Eclat) om handlemaade olgn. : som vækker
opmærksomhed, falder i ørene ell. i øjnene, sker

„med eclat"; effektfuld; af kraftig virk-

ning. Holb.DH.II.343. Heib.Poet.I.390. vi

har behandlet dem hundsk, det kan vi ikke
fragaae. Og vi maae give dem en eklatant

Satisfaktion. Hostr.EF.IV.9. et eklatant Ne-
deTlag.VVed.B.406. Bryd ud af det, een
Gang for alle, ganske uden Hensyn, paa
en éclatant Maade, saa at Ingen længer
kan være i Twivl. EChristians.MM.l 21.

I. Eks, subsi, [ægs] (se I. ekse; dial. ell.

vulg.) i udtryk som sætte (holde) i eks,
d. s. s. I. ekse 2. *Hver Morgen bli'r vi (d :

sporvognskonduktører) sat i Ex | Naar den
er sex,

|
Vi gjøre maa vort Regnskab op

|

I rask Galop. Bantzau.D.Nr.54. jf. Feilb.

Esp.503.
II. Eks, se Ex.
III. Eks-, i ssgr. ['ægs-] (fra lat. ex-con-

sul olgn. o: forhenværende konsul; af lat. ex,

ud af, ud fra || nu kun i titler ell. spøg.)

som betegnelse for, at en engang har været det,

som sidste led angiver, men ikke er det mere

;

forhenværende; især i titler paa regenter,

høje embedsmand olgn.: *Exdronning Du,
j

Du Fattige, har ingen Krone meer. Bagger.
11.51. formsmidige Journalisters og Eks-
ministres Ta\eT.Brandes.X.9. det er ikke
Hofsprog, naar der skrives og tales om
Exkonger. DagNyh.^^lil913.Till.4.sp.2. De-
batten . . om Eks-Kejserens (o: Wilhelm
ITs) \Jå\eveving.PoVNiol919.8.sp.5. \\

(nu
især spøg.) ved andre personbetegnelser. Ex-
iøde, Exforpagter. Leth. (1800). med et

haanligt Smiil saae hun paa sin Extilbeder.
HCAnd.III.353. en Exlæser, der i største

Hast havde sin ubesindige og overilede
Dom færdig om „Enten-Efler". Kierk.XIII.
413.

II
(spøg., sj.) om ting. Degnen sad ude

i Eksbutikken, der havde faaet Navn af

Dagligstue nxi.Wied.L0.245.}\(sj.) ved adj.

den ekstyske (o: tidligere tyske) Damper
JÅec\den\img''.BerlTid.^ia921.M.10.sp.l.

GJ eksakt, adj. [ægs'agd] {fra lat. ex-
actus, eql. perf. part. af ex-igere, drive ud,

fuldført) fuldkommen; nøjagtig; punkt-
lig, en exact og net Maade at maale saa-

danne Skibe ^aa.Traktai.^*U1701.§22. Is-

lændernes historiske Forskning . . søger
at forvandle (sagntraditioneme) til eksakt
Bistorie.V Ved.H.89. Kristendommen kun-

de ikke være noget selvindlysende eller

noget, der kunde bevises med eksakt Sik-
ls.eThed..Jørg.II.196. || eksakt videnskab,
videnskab, som kan behandles med fuld nøj-
agtighed og sikkerhed (fx. matematik), det
var . . navnlig de eksakte Videnskaber,
Matematik i alle dens Forgreninger og
Naturgrandskning . . der fængslede ham.
Birkedal.0.1.14. jf. EHannover.E.212.

10 Eksaltation, en. [ægsalta'Jo'n] Cd)
ell. med.) vbs. til eksaltere (2) ; ogs. (og især)

:

eksalteret (sinds)tilstand; overspændt-
hed. Leth.(1800). Hostr.G.143. hans Væ-
sens Eksaltation maa . . ikke forveksles
med Vanvid. Brandes.VIII.440. ved Siden
af den . . religiøse Exaltation har (patien-

ten) været kj endelig sexuelt opstemt. K
Pont.Psychiatr.I.50. eksaltere, v. [æg-
salite'ra] -ede ell. (sj.) -te (Oehl.Er.I.216);

20 vbs. Eksaltation (s. d.). {af lat. ex-altare, op-

høje, af altus, høj (jf. Altan^) 1) f om over-

dreven ros: skamrose. Moth.Conv.E28. 2)

(fra slutn. af 18. aarh.) bringe i løftet, be-

gejstret,spændtell.(især) overspændt sinds-
tilstand. FrSneed.1.465. Leth.(1800). Oehl.

Er.I.216. Tonerne virkede exalterende paa
ham. Gylb.IV.64. || nu næsten kun i part.

eksalteret brugt som adj. Oehl.Er.III.30.

den exalterede Tilstand, hvori Krigen hen-
30 sætter Manden. Drewsen. S.106. den exal-

terede og af Vanviddet truede Christian
YIl.Brandes.Volt.II.410. EBrand.0.99. Dø-
den skyldtes den Ophidselse og eksalte-

rede Sindsstemning (den dræbte) havde
været i under Slagsmaalet. jBerZri(Z."/iii950.
Aft.2.sp.5.

Eksamen, en, f et (Moth.Conv.E28.
Holb.MTkr.48). [æg'sam(8)n, eg-] (vulg.

Eksame. Esm.I.121.III.134. DagNyh.'"'/!

40 1921.4.sp.6. jf Festskr.VilhThoms.2). i best.

anv. d. s. ell. (især CP j -en ell. eksaminen; flt.

-er ell. (især (3) eksaminer ell. (nu 1. br.) exa-

mina (Holb.Er.II.2. Chievitz.FG.13.jf Saa-
by.''), {ænyd. d.s.; fra lat. examen, undersø-

gelse; jf. eksaminere) 1) f undersøgelse.
Cit.l705.(KbhDipl.V.793). jeg undskylder
meer Vildfarelse efter giort Examen, end
Orthodoxie uden Examen. Holb.MTkr.342.

2) t (jur.) afhøring af et vidne; forhør.
50 Aabenbar mig her, førend man kommer til

Examen (d : begynder forhøret), saa skal du
(o: en tyv) ingen Straf lide. Holb.Hex.IILl.
Nørreg.Privatr.VI.42. 3) prøvelse af ens

kundskaber og dygtighed (alm. forbundet
med udstedelse af vidnesbyrd om resultatet),

især ved en skole ell. anden undervisnings-

anstalt. Naar du (o : Jacob) har . . udstaaet
dine Examina, saa kandst du ogsaa give
dig et Latinsk Navn. Holb.Er.11.2. De øn-

60 sker ganske vist, at vore unge Søemænd
ogsaa tog deres Examen (nu : tog eksamen^
i Følsomhed, ligesom i Navigationen og
Krigsvidenskaberne. Tode.S.lO. Man finder

den Fordom meget udbredt, at den skrift-

lige Examen skulde medføre en langt

større Sikkerhed end den mundtlige. Ørst.
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VI.119. 'Jo længere man læser til Exa-
men,

|
Desmeer sandsynligt man den ikke

t&aeT.HrzJLX^32. *med SmiU ham ('o; en

frier) spørger Damen: | Min Herre I ikke
sandt — De har (o: har hestaaet) Examen?
PalMJSo. Da Henrik var oppe til Eksa-
men og skulde være Student. ^an^JJ. 75.

vi har (ell. der er^ eksamen paa ^olen i

dag
i
han har en meget fin fstor, lille osv.)

eksamen | han har eksamen i sløjd
|
gaa, lo

komme (nu især m. tUf. opy ell. være (oppe)
til eksamen (Høysg£l297); indstille sig til,

bestaa en eksamen; (dagl.:) falde (igennem)
<K. „dumpe" til (o: ikke bestaa) en eksamen.

II
(jforoeldJ første eksamen, studenter-

eksamen. ÉadenJurOJJ34. Kierk.XII.él2.
anden eksamen, en eksamen i forsk, fa^,
som studenterne (1788-1850) indstillede sig

til (alm.) 1 aar efter studentereksamen. Iste-

detfor den hidtilværende philologisk-philo- a
sophiske, eller saakaldte anden Examen
anordnes en philosophisk Examen. Bek.
^U1847. HCAnd.VII.63. CBemh.VI.ll.
Schand.JJMJ.46. dansk juridisk eksa-
men, se «. ni. dansk 3. Eksamens-, i

ssgr. (især skol.) til Eksamen 3. -beretti-
get« part. adj. (om skole) som har eksamens-
ret. SkrMil907. -bevis, et skriftligt vidnes-
byrd om en bestaaet eksamen. I)rachm.STL.
12. -bord, et. det grønne Examensbord. i
Ing.EFJII.49. Schand.SB.226. -fa»g, et.

der (var ikke) Tid til.. at beskjæftige sig
med andet end selve de tørre Examensfag.
JakKnu.GJ.93. -feber, en. spændt, nervøs
tilstand før og under en eksamen. Schack.334.
Esm.III.13o. VorUngdom.1918.174. -ferie,
en. skoleferie, bestemt tU hjemmelæsning,
umiddelbart før en eksamen, -g^ilde, et.

gilde for ell. hos den, der har afshdtet sin
eksamen. HCAndJJo. -kandidat, en. 4o
den, der indstiller s^ tU en eksamen (især
om voksne). SchackJ266. Han var tilmode
som en rejiceret Examenskandidat. Sc^and.
UMJ39. -karakter, en. (jf. Aarskarak-
ter;. Anordn.y»1906.§3. -kommission,
en. en af myndighederne udnævnt kreds af
eksaminatorer eU. censorer. SaLV£42. -læs-
ning, en, forberedelse (især: afsluttende)
til en eksamen, knap nok at man i tre Aar
kan udholde den anstrængende Examens- 50
læsning. Kierk.VlI. 391. Schand. 0. 1. 108.
-mand, en, eU. (nu oftere:) -menneske,
et. den, der er dygtig tU at gaa op til eksa-
men, som klarer sig flinkt, ikke har eksamens-
feber olgn. Examens-Mand blev han ikke.
Han drev det da ikke mere end til haud
illaudabilis til theologisk Attestats. Zierfe.

11.304. et Lærehoved var han ikke, mindst
et Eksamensmenneske. Brandes.II.217. Vor
UngdomJ918.174. -opgave, en. JakKnu. 60
A.92. -ret, en. (en undervisningsanstalts)
ret til at afholde offentlig afsluttende elaamen
07. -berettiget;. Lov'*/*1903.VJ -spargs-
maal, et. opgave tU (mundtlig) eksatnen.
Eksaminand, en. [ægsami'nan'd] flt.

-er. {af lat. examinandus, som skal udspør-

ges: især skol.) den, der bliver eksamineret.
Kierk.XIV.161. Bek.^U1906.§l. Eksa-
minator, en. [ægsami'na'tmr] flt. -er

[ægsamina'to'rar eU. -'to'(r)j] {fra lat. exa-
minator; skol. eU. U7iiv.) den. der eksaminerer.
Forordn.'/il707.§l. Kierk.XII.170. Beh^w
1906.§7. eksaminatorisk, adj. [ægsa-
mina'to'ris^] (G ell.isceruniv.) i form af eksa-
mination, examinatoriske Samvittigheds-
spørgsmaal. Ørst.VI.126. eksaminatorisk
Gennemgang af græsk Syntaks. ieA-ftons-

katalog.192lJ.21. Eksaminatorium,
et. [ægsamina'to-riom] flt. -torier. {egl. n. af
lat. examinatorius, eksaminatorisk; især univ.)
eksaminatorisk undervisning (mods.
Forelæsning; ; især om den enkeUe undervis-
ningstime, hvor der eksamineres. Forelæs-
ninger, Examinatorier og Øvelser. Instr.^'/t

1805.§12b. HeibJ'oet.VJl. den filosofiske

Docent, der paa Examinatorieme glædede
sig ved hans raske og klare Opfattelse.
Schand.UM.13. eksaminere, v. [ægsa-
miine?ra] -ede; vbs. -ing (Ørst.V1.127) elL

Eksamination [-naijo'n] (EPont.AtlasJI.196.
Ørst.VJ120. Kierk.Xn.173); jf. Eksamen.
{ænyd. d. s.; af lat. examinare, undersøge)

1) (nu sj.) til Eksamen 1: undersøge
nøje. man skal icke løsligen troe en Ting
uden at man har examineret den. HoW.
UI.VJ. saJlelJV.9. Langebek.Breve.64J33.
181. de Patienters Helbredelse, som ved
Examination, befindes at kunne staae til

Redning, og ikke at være gandske in-

cvLTzhles. EPontA^tlas.II.196. PAHeib.US.
259. Winth.IXJ8. han skridtede henover
Listetæppet og syntes at eksaminere de
uldne Trevler i samme. Ih-achm.T.8. Bang.
11.73. y t eftersøge. Deserterende Sol-
daters Examinering, Anholdelse og Ind-
bringelse. Jifan<iaf»Vio i 740. 2) t fi/ Eksa-
men 2: forhøre; afhøre. I overgaar brød
jeg op min Herres Chatoll, og toog 4 Rdlr.
deraf, men befried mig med min Eed, da
jeg blev examinered. JoK>.Z7H£r.II.6. at

indkalde og examinere Parter og Vidner.
StampeJ.276. Wiu-et.EL.96. 3) tU Eksamen
3: ved udspørgen undersøge ens kund-
skaber og dygtighed; „høre'*. VU I nu be-
gynde paa den politiske Nachtisch, saa vil

jeg examinere jer hver Løverdag-Aften
hvor vidt I er SivaiicGTQå. EolbÆandstJA.
II
nu kun (især skol. eU. univ.) om udspør-

gende (eksaminatorisk) undervisning
eU. kundskabsprøvelse ved en eksamen (3).

At man bør prøve, om Candidaten har vel
forstaaet, hvad han skulde lære, er en
gammel og velbekjendt Regel for Exami-
nationen. Ørst.VI.125. Bedømmelsen fore-
tages af den eksaminerende Lærer i For-
bindelse med en (censor). Bek.^fiol906.§9.

Wpart. eksamineret bt^gt som adj.: som
har bestaaet en (afsluttende) eksamen. Gan-
ske vist er De (o : en dyrlæge) en eksami-
neret Mand ., og jeg er ingen Taler.
SkjoldbJMJO. en som examineret Klejn-
smed og uexamineret Prokurator hyppigt

IV. Rentrykt •/!• 1921 16
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søgt Allingebo. Bomh.Samlinger.X. (1916).
87.

ekse-, i ord, hvor c udtales [s], se exe-.

G) eksciisere, v. [ægsky'se'ra] -ede.

(fra fr. excuser, af laf. excusare, egl. : fri-

tage for en beskyldning (causa) ; nu 1. br. og
kun spøg.) undskylde. JBaden.FrO. Meyer.
t) søge at mindske ell. fjerne ens skyld; frem-
føre undskyldninger for (en). „Peer I hvorfor
gik min Søn saa hastig ?" — „Hånd havde
noget at bestille, og bad mig excusere
ham." Holb.Jean.III.5. 2) bære over med
(ens skyld); tilgive (ens forseelse). „Henrich,
spring hen efter et Glas Janever, Fruen
er icke vel." — „Nej excusere mig Fru
Bormesters, jeg maa gaa." sa.Kandst.IY.8.
sa.Philos.IV.4.

I. ekse, V. ['ægsa] -ede. (Jf. no. egsa,

eksa, SV. dial. åksa, ty. dial. åggsen, exern;
vistnok afl. af stammen i I. Ave, men paa-
virket af ægge; jf. I. Eks) \) f drille; ir-

ritere. ySO.(„bruges paa sine Steder"). 2)

(dagl.) idelig og med strenghed stille krav
til (en) m. h. t. lydighed, flid olgn.; (idelig)

irettesætte; kommandere ell. herse med. „Nu
hyppig i Tsdespr." Levin. Sin Søn (havde)
hun i Barneaarene exet. JSch'iørring.For
Vind ogVove.(1887).?. Jordens skikkeligste
Befolkning (bliver) ekset og avet af Jor-
dens strikseste Fdhti.EsmJ.64. ZakNiels.

Ki.86. Gjel.VG.236. MDL.97. Feilb.I.240.

IV.126. 'Esp.503.
II
nu især i forb. ekse

med: der blev ekset med dem. Gang
paa Gang maatte de gaa ud og komme
ind og stille sig o^.PoU^1^911.3. Feilb.

II. ekse, V. se exe.

!Ek8es:ese, en. [ægse- ell. ægsa'ge'sa]

(af gr. exégesis, forklaring; især teol.) for-
klaring ell. fortolkning af en tekst,

især af et bibelsk skrift. Leth.(1800). PalM.
IV. 256. Sal.V.844. ekse^etisk, adj.

[-'ge'dis^] (især teol.) adj. til Eksegese.
vAph.(1759). FrSneed.I.71. (ved eksamen
skrives en) græsk Stil, 2 exegetiske Op-
gaver (en i et læst, en i et ikke læst For-
fattersted). Samling afBestemmelserforUniv.
Examina.(1896).44.
eksekutere, v. [ægsaku'te'ra] -ede.

(af Eksekution; nu sj.) d. s. s. eksekvere.
JBaden.FrO. Sal.V.84o. j| d. s. s. eksekvere
2. SøkrigsA.(1752).§965. jj d. s. s. eksekvere
3. Klevenf.BJ.Ul. ^Eksekution , en.

[ægsakui/o'n] fit. -er. (af lat. ex(s)ecutio,

vbs. til exsequi, se eksekvere (jf. ekseku-
terej) 1) t som vbs. til eksekvere 1. Moth.
Conv.E28. Fordeelen og Æren (o: for en
skuespiller) bestaaer ikke udi Rullens (o:

rollens) Værdighed, men udi dens Execu-
tion. Holb.Heltind.I.18. 2) til eksekvere 2.

2.1) O udførelse af en straf olgn.; afstraf-
felse, (de letfærdige) fortiene høyligen at

straffes, men Exsecutionen er vanskelig.

Holb.DH.1.783. Ew.VIII.77. e.br. jf. (om
udpibningen af et skuespil) : 0ehl.Er.III.22.

Il
spec. om fuldbyrdeUe af en dødsstraf;

henrettelse. Eolb.Paars.66. CPalM.0.374.

Der er historiske Eksempler paa, at Døds-
dømte ere døde af Skræk forinden Ekse-
kutionens Fuldbyrdelse. KPont.Retsmed.II.
182. 2.2) (jur.) tvangsfuldbyrdelse af en dom
olgn., som medfører udpantning; nam; ind-
førsel, da skal Fogden der sammestæds
i lige Maade være forpligtet at giøre Ex-
secution. DL.1—24—28. Eolb.DR. III. 9.

(magistraten skal sørge for at) Extraskat-
10 ter . . vorde inddrevne, saafremt Magi-

straten ei selv med Execution vil belæg-
ges. JJesfer."/9i7i8. Eksekution i civile Sa-
ger foretages i Kbh. af . . „Kongens Yo-
geå..'* Sal.V.845. Domme, der lyder paa
Betaling af Penge, kan fuldbyrdes ved
Eksekution i Domfældtes Formue. iov.^r.

90 "A 1916. § 501. Eksekutions-for-
retning, en. [2.2] (jur.). Baden.JurO.I.
135. Lov^^hl872.§168. -frist, en. [2.2}

^ (jur.) tidsfrist ml. domsafsigelse og ekseku-

tion. Sal.V.846. -kraft, en. [2.2] (jur.)

(om dom olgn.) evne til at kunne gennem-
tvinges ved eksekution. LovNr.90^^U1916.§479.
eksekutiv, adj. [ægsaku'ti'v ell. 'ægsa-
kU|ti'v] {fra fr. exécutif (jf. lat. ex(s)ecu-

torius^; jur) adj. til Eksekution; spee. (nu
1. br.) i forb. eksekutiv magt, udøvende
magt (mods. den lovgivende og den døm-
mende). FrSneed.1.350. jf. (spøg.): Regerin-

30 gen (i lægdsgaarden) er despotisk og arve-

lig paa Spindesiden, (gaardskarlen) har den
eksekutive Magt.PiføM.Z7.57. Ekseku-
tor, en. [ægsaikutmr] flt. -er [ægsaku'to"-

rar, -'to'(r)j] {af lat. ex(s)ecutor, til ex-
sequi, se eksekvere; jur) 1) den, der
sørger for gennemførelsen af et te-

stamentes bestemmelser ell. forestaar op-
gørelsen i et dødsbo, han satte mig til Exe-
cutor af sin sidste Villie. Suhm.(Rahb.LB.

ia 1.46). Jeg har indsat dig til Eksekutor i

mit Bøåsho. ORung.P.225. 2) f retsbe-
tjent, der leder en eksekution (2.2). For-
ordn.^''lil793.§7. eksekvere, v. [ægsa-
ikve'ra] -ede. vbs. -ing (Moth.Conv.E29; e.

br.) og Eksekution (s. d.). {ænyd. d. s.; af
lat. ex-sequi, følge efter, fuldføre) 1) (nu
næppe br.) i alm.: udføre; fuldbyrde.
for at exseqvere sit Yorsætt. IIolb.DH.I.

824. (paven) exeqverede . . sine Trudse-
50 ler. smst.836. sa.Jep.1.8. 2) (jur.) fuld-

byrde ell. gennemføre (en lov, dom, straf)

med magt. Dommen skal strax exeqveres.
Holb.Jep.IV.6. af hvad Nytte ere Love,,

naar de ikke exeqveres. sa. Heltind. I. 6.

Exeqvere en Dom paa ham. IIøysg.S.71.

Drachm.D.48. at lade Skolemulkter ekse-
kvere ved Arrest paa Yoxældrene. EHen-
richs.MF.I.200. || spec. (nu 1. br.) om udfø-
relse af eksekution (2.2): *naar os maner

60 Creditor
|
For Hovedstoel og Rente,

|

Naar Skatter exeqveris for (o: naar der

eksekveres for skatter);
|
Hvad kunne vi da

vente? Reenb.I1.5l. 3) (nu sj.) m. person-

obj.: fuldbyrde en dom paa (en); afstraffe;
spec.: henrette, en Skarpretter, der (skul-

de) exeqvere Misdædere. Eolb.JH.II.285,
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Drachm.UD.342. (soldaten) blev eksekve-
ret og skudt iga&T. AKohl.MPJ.190.
Eksem, et, ogs. en. [æg'se'm] flt. (med.)

-er. {af gr. ékzema, hlegn, afl. af gr. ekzéein,

bruse op, koge over; især med.) en slags

hudsygdom, der beror paa betændelse; ud-
slæt. Panum.181. Hans stakkels nøgne Le-
gem svaler sig i Badekarret. Ekzemen
klør hans liuå.SMich.T.247.
Eksempel, et [æg*sæm'&(3)l] exém-

pel. Høysg.AG.o. flt. -pier. {ænyd. d. s.; fra
lai. exemplum, prøve, mønster, forbillede;

egl. : det (af en mængde ligeartede ting) ud-
tagne; af lat. eximere, udtage; jf.Efter-
dømme)

1) enkelttilfælde, der viser en vis arts

egenskaber; ting, begivenhed, forhold, der op-
lyser hele arten ell. lignende tiljfælde ell.

bekræfter en regels gyldighed; især om be-

stemte enkelttilfælde, der anføres for at be-

grunde ell. belyse en teori, en regel olgn.;

ofte iforb.m.præp. paa eH. t ^^(jfSøysg.
8.326). vi Lærde Folck holder langt meere
af et Exempel end af en Lignelse. Kom
GrønnegJI.69. Til exémpel paa (vokaler-

nes) omvexling måa . . det Tydske ord
durr -være.Høysg.AG.S. Vi have i det
samme Væsen, betragtet som en Forsoner,
et Exempel af en Opofrelse for det Al-
mindelige. JSneed.1. 78. snist.VII.489.495.
Eic.yi.63. som Philosoph, maa (jeg) vide,
at Exempler egenlig ikke beviser, men
kun oplyser. Grundtv.BrS.213. At jeg just

ingen Helt var i hiin Tid, lader sig do-
cumentere med flere Exempler. Hauch.
MfB.39. hiint Digt (kan) staae som et
Exempel istedenfor flere. sa.SZ)J'.T'/. man
har . . Exempler paa, at danske Mænd,
der holdt med Wessel, antoge en norsk
Accent i deres Udtale. aPe/.O.iii. (den)
Genstridighed, som hine gave Eksempel
paa (o: ved deres handling fremviste et til-

fælde af). Hebr.4.11(1907). disse alminde-
lige betragtninger skal nu belyses ved en
række eksempler, illustreres ved oply-
sende eksempler eleverne bør selv dan-
ne (f gøre. MO.) eksempler paa de for-
skellige bisætninger

| || O det er ikke
uden eksempel a: »jan har (dog) (en-
kelte) tilfælde af denne art. Imidlertid sees
dog heraf, at slige Gruesomheder ikke
ere uden Exempei, end i de nyere Tider.
Balle.Bib.1.30. dog er det ikke uden Ex-
empel, at en Mand blev distrait, fordi han
havde for megen Hukommelse. Xi«rfc. TJ.
115. (sj.:) Et Tyrannie, som har intet Ex-
empel (o: sidestykke) i Historien. JiSnee<i.

11.468. jf. : (det er) et rart Exempel (o : et

sjældent tilfælde, noget sjældent), at kunde
finde saadan en Mand i vore Tider. Høm.
MoralJI.23.

|| {jf. lat. exempli causa ell.

gratia, fr. par exemple, eng. for example,
ty. zum exempel, sv. till exempel) i forb.
for eksempel (forkortet: f. eks., fx. olgn.),

sjældnere: til eksempel ell. (nu kun spøg.)
per eksempel, for at anføre et tilfælde

af en ell. anden art. Undertiden har hun
to Passioner paa eengang, som for Ex-
empel: Jeg saae hende i Gaar dantze og
græde tiHige. Holb.Vgs.(1731)J.5. FrHom.
PM.19.37. Etc.(1914).1.31. KLars.DM.59.
Han tænkte paa nogle af de vigtigste af
(sine opfindelser). F. Eks. det friktionsfri

Hjulpar til Jernbanevogne. .BMcAA.£G.i55.
•Saa til Exempel er det ei min Agt, I

10 Hans Tro til Mennesker for stærkt at nære.
PalM.IV.32. mesten alle Byer . . skrives
anderledes paa Fransk, som per exem-
pel, Kiøbenhavn kaldes Copenhague.fl^oift.
BarsJIlO.

2) tilfælde ell. forhold, der tjener til

efterligning ell. advarsel for andre men-
neskers optræden, han satte (Sodoma og Go-
morra) til et Exempel (1907: Forbillede^
for dem, som . . leve ugudeligen. 2Pet.2.6.

ja du beviser dig selv i alle maader, at være
gode giemingers exempel (1819: Mønster;
1907: Forbillede paa gode Gerninger^.
Tit.2.7(Chr.VI). hånd kunde blive refset,

andre til Exempel. Holb.Kandst.III.l. Efter
Hoffets Exempel anrettede først Princes-
ser og fornemme Damer, siden det heele
Folk Silke-Fabriqver. sa.EpJII.246. MaU.
SgH.262. det slette Exempel smitter. Fru
HeibJB.I.167. nu især i ret faste forb. som:

30 give et godt ell. slet (daarligt) eksempel;
virke som, tjene til eksempel; foregaa
andre med et godt (ogs. daarligt olgn.)

eksempel; tage (gldgs.tage sig. Æreboe.4)
eksempel af (o: kere af, drage nyttig er-

faring af) noget; følge ens eksempel; tage
en til eksempel; for eksemplets skyld ol^.
følger mit Exempel. Holb.Tyb.V. 8. jeres
Standhaftighed kand tienne til et rart Ex-
empel for efterkommerne. KomGrønneg.II.

40 15. naar Straf . . skal virke til (alm.: som^
Exempel, da maa den ikke anse Personer.
PAHeib.US.272. (jeg) har foregaaet mit
Folk med et slet Exempel. OeconT.VI.12.
•Saa tag af dem Exempel,

| Og smukt be-
tal din Skat. Heib.Poet.III.42. det er den
Fornemmes Pligt for Exemplets Skyld at
besøge de hellige Steder. Uauch.1.48. (vi

skal) vogte os for at give Forargelse og
slet Exempel. Katek.§31. H S (jf- Eksem-

so plar 3^. Seer jer i Exempel paa mange
Ryggesløse Mennisker, der, som I, har
foragtet alle Gudelige Formaninger. HoU).
UHH.1.2. y (overf.) om person, hvis op-
træden tjener tU eksempel. *du, som for de
unge est | Et lastefuldt Exempel. i^ate<.5.

smst.150. Allevegne var han selv et le-

vende Exempel paa den Lærdoms Hel-
lighed, han forkyndte. Mall.SgH.12. Budde.
JF.62.

II
statuere et eksempel ell. (nu

60 næppe br.) statuere eksempel (paa en) {ef-

ter lat. exemplum statuere) straffe (en)
strengt til advarsel for andre (jf.: Eksem-
pel . . En hård straf. MothJ140). jeg skal
statuere exempel paa ham, og lade dend
Knægt henge. KomCh-ønneg.III.368. Sub-
ordination maa haandthæves uden Per-

16*
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sons Anseelse: der maae statueres Exem-
pel. Tode.S.43. PAHeib.US.53. De ere AUe-
sammen artige Børn paa en Eneste nær .

.

paa hvem der skal statueres et Exempel
til Skræk og Advarsel for Ligesindede.
Hauch.MfB.75.

CP eksempel-les, adj. [1] « MO.)
som der ikke findes (andre) eksempler paa
til. sidestykker til; enestaaende. Bøgh.II.166.
IIL214. Drachm.F.I.206. (som adv.:) den-
ne eksempelløst urolige Fyr. JVJens.SS.
32. -samling, en. (skol.) 1) [1] samling

af oplysende eksempler (i fysik, grammatik
osv.)> 2) [2] (nu næppe hr.) samling af prø-
ver paa smukt og korrekt sprog olgn. Bahb.
LB.I.III. Som et Mønster paa dansk Stiil

fortjente denne Novelle at staae i enhver
classisk Exempelsamling. Heib.Pros.IV.458.
Kierk.V.27. O -vis, adv. [1] (HMogens.).
disse to Spørgsmaal (er) kun nævnte ex-
empelviis. HNClaus.(FædreUl3l853.1. sp.3).

Brandes.X.229. OMøll.GK.53. I. Eksem-
plar, et. [ægs(8)mipla-V] Høysg.AG.147.
flt. -er ell. f -ier (Holb.yH.1.484). (ænyd. d.

s.; af laf. exemplar (flt. exemplaria)) 1)

en enkelt ting af en vis art, især om
hvad der er en fuldgyldig repræsentant
for arten og er uden afvigende særpræg;
ofte om hvad der kan indgaa som bestand-
del i en samling eller i et (videnskabe-
ligt) system (fx. afskrifter, aftryk af sa.

bog, ensartede afstøbninger ell. andre kunst-

genstande, planter ell. dyr af sa. art (især

for saa vidt de indgaar som genstande i en
naturhist. samling) osv.). Ved denne Lei-
lighed sender ieg et exemplar af Holbergs
4 Skiemtedigte. Langebek.Éreve.60. om der
mellem Dyrene gives virkelige Individer
. . ikke blot Exemplarer af samme Art.
Heib.Pros.II.86. (den betragtning) at det at

være Menneske er som Exemplar at til-

høre en med Forstand begavet Slægt, saa
Slægten, Arten er høiere end Individet,
eller saa der kun er Exemplarer, ikke In-

divider. Kierk.XIII.593. det første Eksem-
plar, der blev præget (af en medalje).
Bergs.FM.104. hun var et forfløjent, tem-
melig egenraadigt Exemplar af en Lands-
bykokette (o: af arten: landsbykoketter).

Drachm.STL.21. Den franske Folkekome-
die „De sidste Patroner" . . er et temme-
lig mislykket Eksemplar af Arten. BerlTid.
^''lil905.M.2.sp.5. han ejer et smukt exem-
plar af Peder Paars

| 2) (jf. eksempla-
risk 1^ person, som i en fremtræden-
de grad besidder visse karakteristiske
egenskaber ell. er en fuldgyldig repræsen-

tant for (et typisk eksempel paa) en vis slags

mennesker. *emstits-Raad Thestrups Livsa-
ligste Frue,

I

Deyligheds, Vittigheds, Dyds
Exemplar. TFadsLi^ 7. (jf. Pragteksemplar/
jeg var et Exemplar af en forloren Søn.
Grylb.XI.8.

II
spec. : person, som udmærker sig

ved gode egenskaber; eksemplarisk men-
neske. *hun Sønnen maner: |

han skulde
blive ret et Exemplar | og værdig Slægtens

castilianske AhneT.Drachm.DJ.1.25. Buchh.
EG.IOO. 3) \ (spøg.) d. s. s. Eksempel 2.

*Speil dig derfor i mit Exemplar,
| Og

hold paa dem begge (o: dyd og moralitet),

mens du dem har. Oehl.SIi.32. (efter Holb.
Tyb.V.8). II. t eksemplar, adj. {ænyd.
d. s.; af lat. exemplaris) 1) d. s. s. eksem-
plarisk 1. I veed selv at Julia lever et
exemplar skickeligt Levnet. KomGrønneg.

10 11.204. 2) d. s. s. eksemplarisk 2. en exem-
plar Politirevselse. Cit.l70o.(KbhDipl.V.
795). eksemplarisk, adj. [-ipla'ris^']

{ænyd. d. s.; fra ty. exemplarisch; j°f. Eks-
empel, II. eksemplar; især CP) som kan tjene

til eksempel (2). 1) som kan tjene til forbil-

lede ell. mønster; mønstergyldig, see til,

at du fører et exemplarisk Levnet. ITøm.
Moral.1.93. exemplariske dydige Mænd.
Holb.Ep.IV.483. en exemplarisk dydig, ung

20 Mand, som Satan ikke kan krumme et Haar
TadidL. Ing.EF.XIII.il. Levninger fra Ung-
karlstonen, som ikke passer for en exem-
plarisk Ægtemand. 50,9fe.IJ.5iS. Bønnely-
cke.Sp.67. jf. bet. 2: Tilstanden . . var endog
eksemplarisk slet. MBubin.MB. 22. 2) om
straf: som kan tjene til advarsel (jf. Eksem-
plarstraf/ Stampe. 11.155. Grevens exem-
Elariske Afstraffelse. PaL¥.J.^74. „Hvad
ar De i Sinde med os?" — „At afstraffe

30 Jer eksemplarisk." Ploug.(Studenterkom.77).

t£ksemplar-straf, en. [n.2] Forordn.
^I»1707.Art.9.

Eksercer-, i ssgr. [ægsarise'r-] af ek-
sercere 1.2. -ben, et. (med.) knogledannelse

i den skuldermuskel, som geværet slaas imod

(jf. -knogle/ Panum.183. eksercere, v.

[ægsar'se'ra] -ede ell. (sj.) -te (Oehl.Er.I.

164). vbs. jf. Eksercits, {ænyd. d. s.; af lat.

ex-ercere, egl.: bringe ud af hvile) 1) sætte

40 (en) i bevægelse efter visse regler og med det

formaal at indøve en vis færdighed; ud-
danne, opøve i en færdighed, l.l) trans.

jeg (vil) exercere Cristoff, hvorledes hånd
skal bære sig ad (o! med at spille fuld
mand). Holb.Tyb.IV.3. vAph.(1759). f refl.:

Holb.llJ.II.3. Comoediantspillere, som lige

til den mørke Nat exercerede sig. Overs, af
HolbLevned.99. \\ især i^ (nu 1. br.; jf. bet.

1.2 og holde eksercits/ Niels Corporal . .

50 exercerer og prygler (Erasmus). Holb.Er.
V.3. vAph.(1764). Majoren, som exerceerte
os. Oehl.Er.1.164. overf., om haard behand-
ling, der minder om befalingsmændenes over

for soldaterne ; kommandere med; hundse olgn.

*Hun var saa vant til at eksercere
|
sin

stille Mand med den skæve Ryg. Bergstedt.

HE.84. 1.2) ^ intr.: holde øvelser; ud-

føre øvelser, vi Underofficerer exercerede
ikke. Oehl.Er.I. 164. Hauch.MfB.19. Mil

60 Conv.II.623. Scheller.MarO.216. eksercere
blindt, se u. blind 11.6. 2) f udøve (en ret, en
virksomhed olgn.) ; bringe til udførelse, de
bekymrede sig (ikke) om at exercere den
Rett, som de saa yderligen disputerede om.
Holb.DH.II.15.

II
især m. h. t. tillært færdig-

hed: øve sig i; holde øvelse i; udøve. Mm
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Herre hånd maa exercere Kunsten (o:

fægiekunsten) pa.a andre, thi jeg taalerikke

mange Stød. Eolb.Bars.IV.3. jeg fik . . en
Liste af 40 Nymodens Eeder af min Maitre
de Langue, som jeg icke kand exercere
uden paa åig.saJeanJII.1. vAph.(1764).

Eksercer-gevæp, et. ii øvelseMevcer,

som er uh-ugeligt til krigsbrug. MilTeknO.
64. -hus, et. MilConvJI.624. Bavids.KK.
52. Sal.V.848. -knogle, en. (med.) d.s.s.

-ben. Sal.V.848. -mester, en. ^ (foræld.)

befalingsmand, som leder eksercits. Hrz.Il.

55. HBDhlpJ.S3. MilConvJI.624. -pa-
tron, en. ^ 1) (foræld.) patron uden kugle

(til forladegevær); løs patron. MilTeknO.64.

2) patron (til ladeøvelser) m. projektil, men
uden ladning og fænghætte; blind patron. Sal.

V.848. -plads, en. vAph.(1764).Skydereal.
11. Eksercits, en. [ægs8r'si(d)s] f f-citie:

Eolb.UHH.II.o. Oehl.Er.I.163. f -cicc: Fr
Sneed.1.94. Heib.Poet.VI.150). flt.(l.br.)-eT.

{ænyd. d.s.; af fr. exercice, lat. exercitium;
til eksercere) udførelse af legemsøvel-
ser; udøvelse af en legemlig færdighed.
(Henrik) dantzer, og i Éxercitien falder paa
det soorte Klæde. Eolb.UHH.II.o. Min Far
har . . ladet mig lære alle galante Exer-
citier. sa.S<u.J.6. Wiedeicelt.T.15. || nu kun

^ (jf. eksercere 1.3). 'Patroner . .
|
Som

vi til Exercitz maa stetze med os føre.

EolbJPaars.338. Det er en lærd Karl, men
han er endnu raa (o : uøvet) i Exerciceme.
sa.Er.V.3. ErzJ.27. gøre eksercits, udføre
øvelser. EeibJ*oet.V1.150. holde eksercits,
lade soldaterne udføre øvelser. Scheller.MarO.
216. eksercits med gevær, kanoner osv.

smst.

G) EksU, et. [ægisi'ri flt.-tr. (af lat.

exsilium, landflygtighed, af en-sileTef springe
ud ell. op) landsforvisning; landflyg-
tighed. JBadenJ'rO. Gjel.GG.t02. ESee-
dorf.DD.77. Ij mere konkr., om forvisnings-

gtedet. mine Øjne (gled) rundt i dette Exil,

som Kongens Yndling . . en Menneske-
alder havde beboet, og hvorfra først Dø-
den skulde udfri hsuxi. Kidde.E.321.

CP Eksistens, en. [ægsi'sdæn's] flt.

(især i bet. S) -er. (af lat. ex(s)istentia, egl.

vbs. til lat. ex(s)istere, jf. eksistere) 1) det
at eksistere; tilværelse; (især om menne-
sker:) det at leve; maade at leve paa;
livsvilkaar. „hvoraf beviser De, at der gives
onde Recensentere?" — „Deres Existentse
. . er noget, som jeg just ikke gjærne paa-
tager mig at he\ise.''PAEeib.rs.39o. Kunst
og Poesie have en sand Existens. Æasm
Niels.GJ.xii. De havde røgtet deres Ger-
ning — arbejdet for Eksistensen. Drachm.
FJI.14 (jf. bet. 2). jammerfulde Eksistens— hvor „den første den værste Politi-
betjent" kan spørge en Genganger — om
han er drukken. sa.EI.76. man forliger sig
med Eksistensen.WiedJLE.4. (han paastod)
at have opdaget en . . Igleart, hvis Exi-
stens hidtil ingen havde anet Pont.M.56.

jf: Derved var det, at Goethes Digter-

Éxistents var saa stor, at han fik sin
Digter-Tilværelse til at congruere med
sin VirkeUghed. Kierk.XIII.389. 2) (1. br.}

økonomisk sikret tilværelse; midler txi

at leve for. jeg som var uden Existents.
SibbJlJ87. Birkedal.OJ.4. 3) menneske
af en eller anden nærmere bestemt art
(levende faa en ell. anden nærmere angiven
maade); tscer (foragt, ell. medlidende): daar-

ioligt stillet individ. Kierk.XIVJ229. det
var kun ved Jagtgildeme, at lidt finere
Existenser viste sig. Schand^S.48. Stille

Eksistenser. Bang.(bogtitelJ886). temmelig
forkomne Eksistenser, som Livet . . havde
taget haardt paa. Pont.F.I.l51. O Eksi-
stens-berettigelse, en. [1] ret til at

(vedblive med at) eksistere. Sangene er om-
trent det eneste, der giver (stykket, o: en
vaudeville) et Gran Eksistensberettigelse.

20 Pol.yiol919.7.sp.5. -middel, et. [1] (især
* fl^'> jf Eksistens 2). Han var . . berø-
vet ethvert Existensmiååel. DavidsKK.312.
smst.389. eksistere, v. [ægsi'sde'ra] -ede.

vbs. jf. Eksistens, {af lat. ex(s)istere, træde
ud, fremtræde, af sistere, stille (sig); jf. as-

sistere) 1) t (sj.) fremtræde; frem-
komme; opstaa. Jeg vil ikke tale om
adskillige andre LTleiligheder, som heraf
i Fremtiden kunde e:åsteTe. Stampe.1.204.

30 ||
(m. overgang til bet. 2) forekomme; fore-

falde, de Disputer, som ere existerede
saavel i Bergens Stift, som paa Møen her
i Sielland. s»w8<.39. smst.148. 2) være til;

bestaa; (især om mennesker:) leve; opholde
livet. vAph.(1759). Alt Existerende er som
et Instrument, hvorigjennem det Guddom-
melige aabenbarer sig.POBrøndst.RD.oO..
Dødssejleren det er det tungtlastede, ikke
eksisterende men frygteligt virkelige Aan-

40 deskib der er Historien, Slenneskehedens
Erindring. JFJews.CiP. de eksisterende
Kort kan være (meget misvisende). Pol.*/s

1921.7. sp. 3. det er et møjsommeligt ar-

bejde, men jeg har paataget mig det, da
man jo skal eksistere

j || Bitte-Stine vid-
ste ikke, hvor gammel hun var. Tiden
eksisterede ikke for hende. JVJens.EFJO.
Han er fuld af Elskov til Piger, og saa-
længe han kurrer for een, eksisterer alle

50 de andre ikke for ham (o: de er hayn fuld-
stændig ligegyldige). Buchh.TJE.128.
eksklndfere, v. [ægsklu'de'ra] -ede.

vbs. -ing (S&B. Saaby.'') og Eksklasion
[ægsklu'Jo'n] {af lat. ex-cludere, udelukke)
holde' ell. sætte uden for (en sag, en kreds^

olgn.); udelukke. Jeg tUstaaer gierne, at-

Forældre herudi (o: i børnenes ægteskabs-
anliggender) ikke gandske bør excluderes.^
Eolb.EeltindJ.324. Fruentimmerets Exclu-

60 sion fra vigtige Forretninger. sa.Eh.II.119^
Kiøbenhavn (er) aUernaadigst med Ex-
clusion af alle Stæder i Danmark og Fyr-
stendommene, forundt Oplags-Frihed paa
Viin. StampeJ.56. nu især om udstødelse af
en forening olgn.: paa generalforsamlingen
vedtoges det at ekskludere N. N.

i jf.::
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(bogen) bevirkede Grundtvigs Eksklusidh
af det „gode litterære Selskab'^. HHehveg.
Grundtvigs Sindssygdom. (1 918). 34. eks-
klusiv, adj. [iægsklU|Si-'v] {laani i beg.

af 19. aarh. fra tg. éxklusiv ell. eng. ex-
clusive; af mlat. exclusivus; jf. eksklusive)
udelukkende. JBaden.FrO. || nu næsten
kun om en kreds, samfundsklasse osv. (ogs.

om en enkelt person, en persons tænkemaade
olgn.): som udelukker alle andre end rette lo

vedkommende; som kun omfatter ell. op-
tager de særlig udvalgte; som holder
sig afsondret fra (og føler sig bedre end)
andre, de lange, blonde Engelskmænd .

.

haandfaste gentlemen, og meget exklusive.
Goldschm.VI.268. De førte selskabeligt,

men exclusivt Hns. Baud.H. 143. Skulde
man gøre (festen) let tilgængelig, eUer
skulde det være en eksklusiv Fest? iVans.

P.109. den Lidenskab, der gjorde (Kierke- 20

gaards) Sprog saa éksklxisivt. EHenrichs.
YH.73. den lille eksklusive Bergske Me-
nighed.sa.i¥F.JJ55. O eksklusive, adv.

['ægsklU|Si'v9] {fra mlat. exclusive, adv. til

exclusivus, se eksklusiv) med udelukkelse
af; fraregnet; ikke medregnet (mods.
inklusive^. Moth.Conv.E30. detailhandler-
ne exclusive. Arup.(HistTidsskr.9B.I.Lit-
teraturhæfte.loS).

||
foranstillet (som præp.).

det (er) ofte usancemæssig (0: ved sædvane) 30

bestemt, hvorledes Noteringen skal for-

staas . . om inklusive eller eksklusive Em-
ballage. B'a5'e.''585. (et værelse er) overladt
dem for 300 Kroner maanedlig eksklusive
Lys og Varme. PoU^lzl920.15.sp.2.
£kskrement, et. [ægskre'mæn'd] ftt.

-er, (m. lat. bøjning:) f -a (Éuge.FT.289).

(af lat. excrementum, til ex-cernere, ud-
sondre, udskille; næsten kun i flt.; især O)
hos mennesker og dyr: fordøjelsens affalds- 40

produkter, der udskilles gennem endetarmen
(fæces); skarn. Intet udbreder meere
Smitte, end den Syges Excrementer. Tode.

ST.II.51. man dyrker Dalai Lamas Ex-
crementer. Kierk. ¥111.78. Boas. Zool.*33.

(overf.:) Planter, som gemeenligen ansees
lor Jordens Excrementer. Suhm.II.83.
Ekskurs, en. [ægs'kurs, -'kors; -kur' s,

-kor' s] (f m. lat. form: Excursus. ileib.Pros.

III.183). flt. -er. {af lat. excursus, af ex- 50

currere, løbe ud; GJ ell. fagl.) behandling
ell. fremstilling af et emne, der kun i rin-

gere grad vedkommer det behandlede hoved-

emne (i en tale, afhandling olgn.); side-
bemærkning. Blich.D.II.213. Lange Eks-
kurser om Trosdogmer afbryder Fortæl-
lingen. FFed.Æ.59i.

II
spec: tillæg til ell.

indskud i en større afhandling, med en ud-

førligere drøftelse af et emne, der staar i for-

bindelse med denne. Levin.Gr.I.vii. Brøndum- 60

Nielsen.SF.138. Ekskursion, en. [ægs-
kur'J"o'M, -kor-] flt. -er. {af lat. excursio, af
excurrere, se Ekskurs) strejftog; udflugt;
lille rejse (nu næsten kun: i (natur) vi-

denskabeligt øjemed). Langebek.Breve.183.
(man kan næsten ikke) leve, uden at giøre

en liden Excursion til Brønden i Sverrig.
Bahb.LB.1.483. (hjorten) kom tilbage fra
en natlig Exkursion i Bøndernes Rns-
ma.rls.eT.Blich.IV.27. (han) foretog nogle
botaniske Exkursioner. BiogrLex.11.126.
Ekslibris, et. [ægs'lrbris] flt. d. s. {fra

lat. ex libris, af (N. N.'s) bøger, hørende til

(N. N.'s) bogsamling; som subst. først i slutn.

af 19. aarh.) et i en bog anbragt (oftest kunst-
nerisk udført) mærke, der angiver bogens
ejer; (bog)ejermærke. et smukt Ex-libris
er en Pryd for en Bog. EEannover.(For-
eningf.Boghaandværk.Aarsskrift.1890-91.44).
(overf.:) Den rolige Tømme paa Beun-
dringen og den adelige Gavmildhed i Vur-
deringen, det er Kritikeren Gerhard Grans
personligste Ex-libris. Pol}^lil921.8.sp.4.

eksotisk, adj. [æg 'so-tis^] {af gr. exo-
tikos, udenlandsk; især O) udenlandsk.
Leth. (1800). For sin exotiske ides skyld
fortjente (den grønlandske opera „Kaddara")
at gå ud i verden. Tilsk.l921.II.127. nu
spec: som hører hjemme i ell. stammer fra
varmere egne afjordkloden. Lyden af det
fremmede Sprog var som Duften af en ex-
otisk Plante. Goldschm.III.41. en Dreng af

næsten kvindelig Finhed og Ynde. Af en
sær eksotisk Skønhed. iV^ans.P.5,9. Eksoti-
ske 'Noveller. JVJens.(bogtitel.l909). eks-
otiske planter, (gart.) spec. om planter, som
ved at anbi'inges paa friland giver haven et

fremmedartet præg. HavebrL.^212.
Ekspansion, en. [ægspan'Jo'n; ogs.

-part"] {af lat. expansio, til expandere, ud-
brede; GJ ell. 0) det at udvide sig; udvi-
delse. JBaden.FrO. det egenlig Lyriske
(eller Oden) . . er en fri Opadstræben af

indre Klraft, et Slags Expansion. Heib.Pros.
III.216. Hø/fd.Psyk.^385. || spec. iS> om ud-
videlse af damp, gas olgn. i en damp-
maskines cylinder. OpfB.^III.364. Schel-

ler.MarO.216. || ^ra/^ •ss^'r. som Ekspansions-
kraft (Tullin.II.365), -maskine, -trang ofl.

ekspedere, v. [ægs6eide'ra] -ede. vbs.

-ing (vAph.(1764); 1. br.) ell. Ekspedition
(s.d.). {af lat. expedire, frigøre, gøre færdig;
egl.: frigøre foden (lat. pes (gtn. pedisj,

fod); jf. ekspedit samt Spedition, Speditør)
I) trans. I.1) (især m. h. t. forretnings- ell.

embedsmæssig besørgelse af sager) sørge for
at en sag (ting, person) bliver gjort færdig
i en bestemt henseende (ofte m. bibet. af. at

sagen derefter kan komme videre paa sæd-
vanlig maade); gøre færdig (for sit ved-

kommende); gøre sig færdig med; be-
sørge, jeg (var) tilfreds, at I vilde aarlades

alle . . thi jeg skulde expedere jer alle i

et halv Qvarteer. IIolb.Hex.V.5. (det) staaer

(ikke) i min Magt alene at expedere Sagen.
Gram.Breve.70. Anmelderne (var) meget
flittige med at føje Forlæggernes Ønsker
og expedere Bøgerne inden Julen. Tops.

111.185. Posten var lige kommet, han (0:

en postembedsmand) sad og ekspederede
dien..AndNx.S.25. DSB.Togregl.l8. || nu
især om kontorarbejde, butikshandel olgn.:



263 Ekspedient Ekspedition 254

^ive eU. modtage besked over for publikum,

modtage og efterkomme ordrer ell. bestillinger

fra kunder osv. der er to Hattemagere hos
mig, som jeg maa expedere. Holb.Kandst.

Y.3. Wiicet.D.88. kan han elske ? expedere
kan han (o: en manufakturhandler) ikke.

Oversk.1.161. (godsforvalteren) var en Ian
gammel Fyr, vant til i over en Menneske-
alder at expedere Folk, der hver havde
deres lille Ræv bag Øret og vilde pudse
Grevskabet saa for Et, saa for et Andet.
Tops.II.224. hun arbejdede i en Mode-
iorretning, hvor hun dels syede dels eks-

pederede KxLnåQT. AndNx.MS.82. den un-
der 30. Juni ekspederede Ovdiie. Begneb
Eøbm.IIl.98. 1^) (dagl, iscer spøg.) m.
stedsbetegnelse : sørge for, at en ell. noget

(ofte: noget ubehageligt, generende) kommer
etsteds hen; besørge (etsteds hen). *\eg (o:

Aristofanes) skal dem (o: filologerne) ex-
pedere

I
Til et Sted, hvor de kan staae

|

I*aa det Tørre, naar de maae | Mine Skyer
<iommentere. ÉeibJPoet.X.202. *Er Dommen
afsagt, strax den expederes | Paa trykte

Blade hele Landet om. PalM.V. 152. (sø-

borrens griberedskaber ) griber ethvert lille

Dyr og ethvert Fremmedlegeme, der ir-

riterer Huden, og ekspederer dem bort.

BøvP.III.384. ff. bet. 1.3 samt befordre
la: vi (saa) den Dødsdømte stirre paa
dette Menneske (o: bødlen), der om et Øje-
blik skulde ekspedere ham ind i Evig-
heden. Cavling.L.448. 1 ^) (egl. : sende (en
modstander) ud af verden) overvinde;
dræbe; nu kun spøg.: (med lethed) „gøre

det af med". Officiers . . duellere for ingen
I Ting end ogsaa med deres Overmænd,

som de er visse paa vil expedere dem.
Holb.Jep.V.6. *To Tommer meer (o: om
€t slag)

I
Til Siden hen, saa var jeg ex-

pederet. Hauch.DV.I.o2. Berqs.PP.615. Jak
Knu.A.323. 2) refl. 2.1) f klare sig; ud-
trykke sig. han kunde expedere sig vel
baade paa Latin og FTiuisk.nolb.DH.II.
743. 2.2) (sj.) forrette sin nødtørft.
^Hvorhen," raabte Soldaterne. — „Til Bu-
skene" . . „Behøves ikke!" sagde den Ene:
^expeder Jer, hvori eTl'^Blich.II.187. 2.3)

{sj.) til bet. 1.3: dræbe sig selv. Blich.II.

345. I. Ekspedient, en. [ægsfeediiæn'd]

ftt. -er. {af lat. expediens (gen. -entis^, præs.
part. tU lat. expedire; se ekspedere) til eks-
pedere 1.1 : person, der ekspederer noget (jf.
Postekspedient^; især Y: person, der eks-
pederer kunderne i en forretning; han-
delsmedhjælper, kommis olgn. (jf. Ekspedi-
trice). Meyer.' vi kom ind i den fine
Cigarbutik. H. skred løs paa Ekspedienten,
der med en forekommende Mine spurgte
om hans Ønske. KLars.Ci.49. II. f Eks-
pedient, et. (udtalt Expediang. JBaden.
^rO.). (fra fr. expédient, middel, udvej, af
lat. expediens, se 1. Ekspedient) middel
til at overvinde vanskeligheder ; udvej. Moth.

IConv.E30.
Holb.MTkr.138. TU Expédient i

denne Forlegenhed brugte (politibetjentene)

20

Stokken. Politievennen.1798199.9. ekspe-
dit, adj. [ægsfte'dii] {af lat. expeditus,
egl. perf. part. af expedire, se ekspedere)
som udfører noget hurtigt og med dyg-
tighed (øvelse); nu især: som udfører et

hverv, efterkommer en anmodning olgn. hur-
tigt og forretningsmæssigt; ogs. om hand-
ling, forretningsgang olgn. Moth.Conv.E30.
Fanden kand icke begribe, hvordan et

10 Menniske kand tale saa expedit. Holb.
Kandst.V.2. Blich.IV.246. min Broder sen-
der mig de forlangte Vexler. (det) vil

næppe vare længe . . han er en meget
expedit Mand. -Broc/mfr.JBr. 5.9. Blev an-
grebet Klokken fire og døde Klokken syv;
det kan man kalde prompte og expedit
Aflevering. Bergs.PP.81. expedit Betjening.
JakKnu.A.12. jf.: Jeres Bondestand (be-

gyndte) med forbavsende Ekspedithed
. . at lave Smør og udføre Æg. Brandes.
F.44. Ekspedition, en. [ægs&edi 'Jo-ni
flt. -er. {af lat. expeditio; se ekspedere)

1) (især T og emb.) som vbs. tU ekspedere Is.

de i det Danske CanceUie forrefaldende
Expeditioner. anordn.*/« i 708. Paa begge
Stæder er lenge at varte, med mindre
mand finder J^aade for Vedkommendis
Øyne til hastig Expedition. Klevenf.RJ.80.
en Expedition af en Skrivelse. Fædrel.1844.

30 sp.l3940. (købmanden) havde den (opgave)
ved prompte Ekspedition og lette Afvik-
lingsvilkaar at tilfredsstille de Kunder, der
vilde beære ham med deres Tillid. Ponf.
FL.160. (dagl.:) det kan man kalde hurtig
ekspedition (o: det blev hurtig udført, be-

sørget)
j 2) t (sj.) hurtig og raadsnar

handlemaade (jf. ekspedit), intet uden
Expedition eller Gesvindighed kunde frelse

dem fra den strænge Kuld. HeitmJ'hysik.37.
40 3) (emb.) udfærdiget skrivelse; nu iscer

om ministerieUe skrivelser: udfærdigelse,
der indeholder en (af sa. »Jtnikeriuw truf-

fen) afgørelse. Formularer til Breve, Taler,
og alle Slags Expeditioner. JSneed.IIl.lll.
Stampe.1.23. Baden.JurO. 1.136. Temler,
hvis ypperlige Haandskrift genfindes i en
Mængde vigtige Ekspeditioner. AFriisJBD.
11.101. Krak.l921.1.131. 4) sted (forret-

ningslokale, kontor olgn.), hvor der eks-
30 pederes. JBaden.FrO. Hun kunde ikke

tænke sig at sidde i Ekspedition, men
havde altid kun tjent som Maskinskriver
og Stenograf-Dame. SMich.T.126. man hen-
vende sig i ekspeditionen

\
billetter faas

i (eU. paa) bladets ekspedition
\ H ogs. om

det ekspederende personale, man hen-
vende sig hos ekspeditionen • 5) tog eU.

rejse af større omfang og udrustning. 5.1) ^
krigstog (nu især: til fjernere, oversøiske

60 egne). Czaren skal have beordret 7 til 8
Regimenter at holde sig marskferdige til

en geheim Expedition. ExtrRel.^^/il722.7.

(en) Expedition, hvorpaa en vigtig Fæst-
nings Indtagelse beroede. jBiF.FJiJ.77. Sal."*

¥111.775. militære Ekspeditioner til Ma-
rokko (fra Spanien). NatTid.''>hl921Aft3.
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sp.2. 5.2) længere opdagelsesrejse. ThSø-
dring: Dagbog, ført paa den første danske
Sydhavs Expedition, udg. . . af J. Holbech.
(bogtitel.1841). (Vitus Berings) første Ex-
pedition var forbunden med ualmindelige
V anskeligheder. BiogrLex.II.134. Ekspe-
ditions-kontor, et. [1] (jf. Ekspedi-
tion 4:). Schand.BS.403. \\ spec. (emh.): den
afdeling af et ministerium, der har m. eks-

peditioner at gøre (mods. Revisionskontorj.

Cancelliets 2det Expeditions-Contoir. Gude.
0.69. Krak.1921.Ll32. -sekretær, en. [1]

(emh.) fuldmægtig (i et offentligt kontor), der

kan træde i en kontorchefs sted; ogs. i videre

bet. : ældre, højere gageret fuldmægtig, (efter

lønningsloven ^^/a 1919 ikke om fuldm<Bgtige
i statens tjeneste). Gude.0.75. Lov'hl87().§3.
Krak.1916.669. Ekspeditrice, en. [ægs-
&edi'tri-s8] flt. -r. {af fr. expéditrice) Y
kvindelig ekspedient (i en forretning).

Hjortø.GU.120. Hage.^316. Ekspeditør,
en. [ægsfeediitø-V] flt. -er. {fra fr. expédi-
teur) person, som ekspederer, foretager (leder)

ekspedition (jf. Meyer.); nu især forkortet for
Dampskibs- ell. Godsekspeditør; ogs. spec.

(mi 1. br.): speditør. Jeg ernærer mig nu
som Commissionair og Expediteur. Hrz.IV.
249. Wolfh.MarO.546. BerlTid.^kl921.3.sp.3.

19 Ekspektance, en. [ægs&æg'taiiss]

(f Ekspektans. Moth.Conv.E30. Holb.MTkr.
232. Tode.ST.II.37). flt. -r. {fra fr. expec-
tance; af lat. exspectare, se ud imod, vente;

nu 1. br.) udsigt til ell. grundet haab om
at faa noget; især: udsigt til, løfte om
ell. krav paa ved given lejlighed at faa et

embede olgn. Personer, der ved Fødselen
have erhvervet Expectantz eller Succes-
sion paa Forældrenes Bestillinger og Nddt-
åigheder. Eolh.MTkr.232. sa.DNB.217. Ka-
binetsordré^^/iol770. (spøg.:) (de) som enten
have Hypochondrie eller have Expectants
derpaa. Tode.ST.IL.37. O Ekspektance-
liste, en. fortegnelse (i rækkefølge) over

dem, der staar for tur til at opnaa et ell.

andet (fx. et embede); i udtr. komme, staa

paa ekspektancelisten olgn. *Atter løb han
rundt og søgte,

|
stod i Kø blandt Kon-

torister,
I
atter stod hans Navn paa mange

|

lange Expektancelister. ThBarfod.SK.30.
LoUFVen8trehUV6l920.1.sp.4. (ofte spøg.:)

komme paa ekspektancelisten, faa noget
stillet i udsigt, faa løfte om noget.

Eksperiment, et. [ægsperi'mæn'Æ;
ogs. (især dagl.) : -p^eri-] flt. -er. {af lat. ex-
perimentum, afl. af expervci, prøve) forsøg
(især af videnskabelig art). Moth.Conv.E30.
(fysikkens) Vigtighed bestaaer udi Praxi
og Experimenter. Holb.MTkr. 56. Heitm.
Physik.7. Den største Hob frygter alt for

meget Anarchiets Ulykke, til at den skulde
vove dette farlige Experiment. JBircfener.Tr.

78. 'Vi vil forsøge det Experiment. Oehl.

F.143. „Skyldig?" — „Ikke-Skyldig?» En
Lidelseshistorie. Psychologisk Experiment
af Frater Tacitoxmus. Kierk.VL175. (den of-

fentlige mening beskyldte Kierkegaard for)

at lege med et Menneskehjerte for, som
det hed, at „gøre Eksperimenter" med det,
Brandes.II.292. CP eksperimental, adj^
[-mæn'ta'fj {affr. expérimental) ad/.^ii Eks-
periment: knyttet til ell. grundet paa for-
søg; hvilende paa erfaring. Leth. (1800)^
Psykofysiken eller den experimentale Psy-
kologi. ^ø/f(fZ.PsyA;.*^ 7. den experimentade
Undersøgelses Princip. CSPet.LittJ.622.

||

10 især i ssgr.: Eksperimental -fysik (JBaden^
FrO.), -psykologi (Høffd.Fsyk.'>448) ofl.

tP eksperimentel, adj. [-mæn'tær] d.

s. s. eksperimental. Den eksperimentel-
le Psykologi. ClWilkens. Psykologi og Logik.
(1910). 12. Min retskrivning er bevidst
eksperimentel. Jesp. SprL. 93. eksperi-
mentere, V. [-mæn'te'ra] -ede. {af fr.

experimenter; især O) foretage eksperi-
ment(er); gøre, anstille forsøg. Moth.

20 Conv.E30. (Ørsted var) ikke altid lykke-
lig i sine Forsøg paa at eksperimentere
med sine kemiske og fysiske Stoffer, ^ir-
kedal.0.1.67. Ja nu er det også længe nok^
at du har haft mig at eksperimentere med,^
og jeg har været din prøveklud, sae hun.
Hjortø.GU.141.

II t erfare, iagttage ved for-

^^9- jsg, som uværdig Chirurgus . . har
merket og experimenteret, at det haver
saadan Beskaffenhed med Menneskers Le-

30 gemer. Holh.Rpb.IL.2.
\\ \ (trans.) anstille

forsøg msd. jeg (vil) experimentere en Fi-
gur, der existerer i en sidste og yderste
Approximation til Afsindighed, (det er) et

meget anstrængende Arbejde at holde den
Experimenterede paa denne Yderspidse..
Kierk.XLIL423.
Ekspert, en. [ægs'psrd] flt. -er. {af

lat. expertus, erfaren, til lat. experiri, se

Eksperiment; fagl. ell. CP) person, der er

40 ganske særlig kyndig i et bestemt fag, inden

for et bestemt omraade osv.; sagkyndig.
Holger Drachmann, som efterhånden blev
en fuldendt Expert i Ægteskabets vanske-
lige Kunst. Rørd.TB.298. Tilsk.l918.IL266.

jf.: en russisk Landbrugsekspert.^r^/iCArisf.
KH.68. ^ besigtelsesmand : TeknMarO.36.

Il
(sj.) som adj. Meyer, jf.: (han) havde-

kastet sig over Te, som han ingen For-
stand havde paa;..P. havde bestemt fra-

50 raadet ham at forlade sin gamle Branche,,
hvor han var ekspert trods nogen. i^rMwn.
LT.316.
eksplicere, v. [ægspli'se-'ra] -ede. vhs.

Eksplikation [-ka'Jo?n] (Gylb.X.196). {aflat^
explicare, udfolde, udvikle; nu næppe br.y

udvikle; forklare; gøre rede for; især-

refl.: udtrykke sig. hånd forstaar vel nok
Dansk, men kand icke synderlig explicere^

sig. Holb.Jean.III.2. sa. Bars.HL 5. „Jeg^

60 forstaaer dig ikke." — „Saa vil jeg da ex-
plicere mig tydeligeTe''. Heib.PoetJ.185.

eksplodere, v. [ægsplo'de'ra] -ede.

vhs. -ing (S&B.; sj.), Eksplosion (s. d.). {af
lat. explodere, egl: forjage ved støj ell. klap;

af plaudere, se applaudere) om indesluttet

damp, sprængstof osv. ell. (især) om behol-
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deren (dampkedel, granathylster osv.) : spræn-
ges med knald; knalde af (idet et højt

indre tryk pludselig skaffer sig udløsning),

(det) exploderer . . Bryder hæftig ud, gaaer
løs, knalder af. JBadenJFrO.II. (soldaten

havde ikke stor lyst) til at Ligge paa den
fladskudte, nøgne Jord og skrive med Gra-
naterne eksploderende over si.g.AndNx.MS.
92. Schelkr.MarO.216. Bagringen eksplo-
deret naturligvis. Dækket slasker paa Fæl-
gen. JVJens^.II.143. saften kom i gæring,
saa flaskerne eksploderede (1. br.) om elek-

triske udl<idninger : Han havde ladet en
Elektrisermaskine og sagde til sine Tilhø-
rere: „Nu er den fyldt saa stærkt, at den
kan slaa en Okse ihjel." Da eksploderede
Ladningen, og Ørsted gik baglænds over.
Birkedal.0.1.67. (trans.; sj.) dræbe ved eks-

plosion: Den unge Mand, der ønskede at

eksplodere Menigheden i Madeleinekirken
og fyrede Bomben af i sin egen Mave.
Høncp.III.86.

II
overf. „min Mening er at

give dig Hug" . . Flokken eksploderede
Fra hinanden (o : spredtes pludselig) ved dis-

se Ord. JVJens.HFJ26. iscer: plwdselig lade

en følelse (glæde, vrede olgn.) faa udtryk;
komme med et pludseligt udbrud (i ord,

latter olgn.). Nu og da maatte hun fare op
og skaffe sig noget at le til Himmels over
eUer en Grund til at eksplodere og sprude
af Livslyst. JVJens.HF.38. —Filippine I

—
eksploderede hun. — Av! — sagde han.
LBruun.UG.121. unge Damer, som borer
Ansigtet ned i hinandens Skuldre for at

stoppe den eksploderende Latter. -BucA^.
UH.160. Eksplosion, en. [ægsplo'Jo'n]

flt. -er. (af lat. explosio) vbs. til eksplodere

;

ogs. om det ledsagende knald. JBadenJFrO.
jeg saae hende . . sætte Koppen fra sig,

og spytte det, hun havde faaet i Munden,
midt ud i Salen med en Explosion, som
om det sprøitedes ud af en stor Fisk. St
Bille.Gal.III.42. For at vænne Skytten til

Krudtets Eksplosion lader man ham . . af-

fyre nogle løseFatroneT.Skyderegl.16. (vul-
kanske udbrud foregaar) under en uafbrudt
Række af Eksplosioner i Bjærgets Indre.
Uss.AlmGeol.27.

\\ (overf.) om pludseligt ud-
brud af stærk følelse. Gylb.YII.210. I "Kier-
kegaards Stil hersker den vanskelige Pe-
riode, gennemlynet af lyriske Eksplosioner.
FtZMnd.iV.i05. jf.: den Slags Mennesker,
hvis Blod bestandig befinder sig paa Koge-
punktet, og hvis Hoved synes kun at rum-
me en eneste Tanke, der til Gjengiæld
fylder det indtil Explosion. Pont. M. 64.

Eksplosions-dræs, et. ^ dræg tU ka-
belsprængning. Hag. III. 352. -krater, et.

(geol.) krater i en vulkan med voldsomme damp-
eksplosioner. UssA.lmGeol.34. -motor, en.

motor, hvor kraften frembringes ved eks-

plosioner af en blanding af brændstof og luft.

OpfB.*II1.134. -plante, en. ^ plante af
den tropiske slægt Filea, hvis blomsterknop-
per springer op med et lille knald. StueGart.
(1882).39. HavebrL.*60o. O eksplosiv,

adj. [ægsplo'si'v ell. 'ægsplO|Si'v] (af fr. ex-

Elosif) som er tilbøjelig lU at eksplodere.
et rene Nitroglycerin er . . et yderst eksplo-

sivt Stof. EBiilmann.Org.Kemi.(1909).88.
\\

(bot.) om blomst, frøgemme: som a åbner sig
pludseligt. MentzO.BiU.260.\\overf.GTxmd-
stemningeme i Digterens Sind: Forlegen-
heden — Gennembruddet, Heftigheden —
Ydmygelsen er udtrykte med eksplosiv

10 Yælde.VilhAndA.OJII.101. min eksplosive
Natur lægger mig hemmelige og frygte-
lige Impulser i Vejen. Bønnelycke.Sp.67.
Eksponent, en. [ægspo'næn'd] flt. -er.

{af lat. exponens (gen. -entis^, præs. part. til

exponere, egl.: som fremstiller, angiver no-
get (jf. eksponere 3^) 1) (mat.) et tal, som
angiver anare tals forhold (jf. Meyer.); spec:
grads-tegn ved potenser. Cramer.(1762).
47. Sal.V.854. 2) (sj.) person (bog osv.), som

20 er et karakteristisk tidtryk (for en anskuelsCf
retning olgn.) ; typisk repræsentant; type.
CRoos. Moderne tysk Litteratur. (1914). 163.
(Wilson) er den amerikanske Verdensan-
skuelses mest glimrende oratoriske Eks-
ponent. BerlTid.''/il920AfiJ.sp.l. ekspo-
nere, V. [ægspo'ne'ra] -ede. vbs. -ing (Stoch-
holmJFoto.4o) ell. Eksposition (s. d.). (af lat.

exponere, sætte ell. stille ud) 1) sætte eU.

sttlle ud; gøre (noget) aabent ell. tilgænge-

30 ligt for lyset, synet osv. 1.1) udsætte for
lysets paavirkning. *ieg taaler (ikl^)

|

At exponere mig for Solens hede Straaler.
HeibJ'oetJJ.66. H nu næsten kun (foL): be-
lyse den fotografiske plade; holde aabent for
objektivet. StochholmJFoto.4o. ved indendørs
fotografering skal man eksponere flere

gange saa længe som i fri luft
[ 1.2) f ud-

stille (malerier olgn.) for publikum. Ørst.

BrJ.97. 2) 03 (især refl. ell.pass.; nu 1. br.)

40 udsætte for fare, angreb, kritik, be-
dømmelse olgn. Eksponere sig . . at voue
sig, sette sig i faxe. Moth.Conv.E30. at ex-
ponere sin Kongelige Person. Holb.Kh.998.
en Lægeplads, der hører til de mest frem-
skudte og derfor ogsaa til de stærkest ex-
poneiede.KFont.Fsychiatr.III.23.

fl f »n.

præp. til ell. hensobj. saasom han kiendte
Ulfeids Hidsighed, saa vUde han ikke ex-
ponere sig til hans in\eeti-veT. Holb.DH.

50 iIIJ.23. Nu vil jeg og min Datter retirere
os for icke at exponere vores Huus nogen
Uheld. sa.TyftJXZTo. sa.Fants.1.5. 3) (nu
næppe br.) fremstille (for læsere, tilhørere

osv.); forklare. Hans Foredrag er yderst
kjedsommeligt, omtrent saaledes som det
kunde sømme en Rektor i Christiania at

exponere Begreberne for sine Skolarer.
Ørst.Br.1.188.

Eksport, en. [ægs'pcord] flt. (se bet. is)
60 -er. (fra fr. exports, pl.,° udførselsartikler,

udførsel, eU. eng. export) Ti) konkr.: hvad
der udføres (eksporteres). 1.1) (nu næppe br.)

i flt.: udførselsvarer, et Land, hvor in-

gen Exporter eie.Holb.Ep.V.^lW. (i en)
vel administreret Stat maae Exporteme
af den indvendige Industrie sættes . . i

r?. Rentrykt«/«, 1821 17
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Ligevægt med Importerne fra Udlandet.
PAHeib.E.393. Meyer. 1.2) /coiZ., i ent: ud-
førsel. Finlands Eksport (havde) i Maj
en Værdi af 138,9 Mill. Mk. Pol.VslOai.S.sp.

3. 2) som vbs. til eksportere: udførsel.
JBaden.FrO. TelefB.1921122.2619. Dan-
marks eksport (af smør osv.) til England >

II
heraf ssgr. som: Eksport-afgift, -artikel,

-forening (LandbO.I.660), -forretning, -havn,
-præmie (til understøttelse af eksport), -slag-

teri, -øl ofl. eksportere, v. [ægspcnr-
'te'ra] -ede. vbs. se Eksport. (.;/. fr. exporter,

af lat. exportare, bringe elL skaffe ud; jf.
apportere) T tidføre (et lands egne varer)
tu et andet land (mods. importere^. JBaden.
FrO. Sal.WI.833. jf: Han lokkede dem
(o : unge piger) . . til at lade sig eksportere,
og de gik saa til Horehusene i de store
Hovedstæder. AndNx.DM.IV.37. eks-
porter, en. [ægspcnritø'r] ftt. -er. {jf. fr. 20

exportateur; a/" eksportere) T handlende,
der eksporterer varer. Hage.^553.
fiksposition, en. [ægsposi'Jo'n] {af

lat. expositio) vbs. til eksponere.
|| (fot.) til

eksponere I.1 (i olm. bruges Eksponering^,

jf. Ekspositions-maaier (Sal.VI.969),
-tid (OpfB.^III3.46). \\ til eksponere 3:

Ørst.Br.1.46. især (æstet.): fremstilling,
tilrettelægning (ved et skuespils begyndelse)

af den situation, hvorfra handlingen 30

tager sit udgangspunkt. Seib Poet.VIII.
128. første Sang i Digtet (er) kun Eks-
position. FiZMnd.Pilfit.Jl. -23. jf: *Du go-
de Gud! hvi staae vi ene?

|
Denne skiønne

Expositionsscene
|
Fortiente nok at

sees af Fieer. Oehl.SH.28.
I. Ekspres, en. [ægs'pres] (f Ekspres-

se. EPont.L.115). flt. (vist" kun i bet. 3)
-ser (Sganarel.III.7). {jf. ty. expresse, il-

bud, eng. express, ilbud, eksprestog) 1) (nu 40

næppe br.) forkortet af Ekspresbud (om bud,
der afsendes i et enkelt bestemt ærinde; ilbud;

jf. n. ekspres 2). Moth.Conv.E30. Jeg
lood en Expres gaae til min Far for at

faae ham des hastigere hid. Rolb.SP.III.2.
CHHolten.0.54. JJPaludan.Er.l84. 2) (post.)

forkortet af Ekspresbesørgelse. Ekspres-
besørgelse (af postsager). Ekspres i Ind-
landet . . Ekspres til Udlandet, nage.^972.

3) (jærnb.; dagl.) forkortet af Eksprestog 50

(se TfF.4B.VL132f.). *de lokale Toge,
som Ekspressen overhaler. Bønnelycke.FA8.
Bergstedt.III.88. 4) (dagl.) forkortet a/" Eks-
presbureau (om forretning, der paatager sig

(hurtig) besørgelse ved bude). TelefB.19211

22.2446ff. II. ekspres, adj. og adv. [ægs-
•prBs] (f ekspresse (især som adv.). Holb.
jM'.L24. Langebek.Breve.273). {af lat. ex-
presse, adv. til expressus, egl. perf. part.

a/" exprimere, se eksprimere) 1) (nu næppe 60

hr.) om befalinger olgn.: som gælder ved-

kommende bestemte person ell. sag (og stam-

mer direkte fra den befalende selv); udtryk-
kelig (jf. Ekspression^, de havde havt
expres Befalning af Gnå. Holb.JH. 1.23.

8a.Kh.773. en expresse Kongelig Befaling

til Politiemesteren. ^ircfcner.TrJS, Meyer,
som adv.: Moth.Conv.E31. Holb.Kh.423. Kle-
venf.RJ.43.

||
(sj.) gøre noget ekspres 0:

med forsæt. vAph!(1764). Meyer. 2) (som
adv.) om rejse, bud olgn.: som foregaar ell.

bevæger sig uden ophold ell. tøven og ad
nærmeste vej ; hurtigt; direkte; med det
samme; med eksprestog, ekspresbud olgn. han
(blev) givt med hende, meget imod hans
Faders ViUie, som expres reiste fra Fyen
for at forhindre dette Givtermaal; men
kom for silde. CHHolten.0.21. Maa jeg saa
ikke bede Greven . . smage paa denne
her (cigar): Aarets Høst, ekspres hjem-
kommen. Esm.II.18o. at forlange en tele-
fonsamtale ekspres

| || hertil Ekspres-be-
sørgelse (se u. I. Ekspres 2), -brev, -bud

(jf. I. Ekspres i), -bureau (jf. I. Ekspres
4:),-åampGr(TeknMarO.), -forsendelse, -gods,
-pakke, -riffel (riffel m. stor krudtladning og
let kugle. VigMøll.HJ.67), -telegram, -tog
(hurtigste slags iltog; jf. I. Ekspres 3j ofl.

Ekspresse, ekspresse, se I. Ekspres,
II. ekspres. Ekspresser, en. {fra ty.

ekspresser (bote)) d.s.s. I. Ekspres 1. vAph.
(1759). Ew. VIII. 38. den Expresser, jeg
sendte, var en sikker Kaxl. PAHeib.Sk.II.
113. JBaden.FrO. nu (især spøg.) d. s. s.

Ekspres 3. O Ekspression, en. [ægs-
preijo-'n] H0ysg.AG.75. flt. -er. {af lat. ex-
pressio, vbs. til exprimere, se eksprimere;
nu sj.) maade at udtrykke sig paa (mundt-
lig ell. skriftlig); udtryk; talemaade; mund-
held. Moth.Conv.E31. „jeg vil være en
Canaile om .

." — „Hvor kand han kom-
me til at bruge slige gemene Expres-
sioner min Cavalierl" Holb.Usynl.IILl. sa.

Vgs.(1731).II.ll. Sal.V.854. Ekspres-
sionisme, en. [ægsprBjo'nisma] (fra fr.

expressionisme
; jf. Ekspression samt Im-

pressionisme; fagl.) navn paa en kunst-
retning, der først og fremmest vil udtrykke
et sjæleligt indhold og derfor ved gengivelsen

af tingene ikke lægger vægt paa ydre over-

ensstemmelse, men omformer disse bevidst (et

billede skal ikke „forestille" noget, men „ud-
trykke" noget). SaWI.833. Ekspressio-
nisme. OGelsted.(bogtitel.l919). Ekspres-
sionist, en. [-'nisd] flt. -er. (fagl.) til-

hænger af ekspressionismen, ekspres-
sionistisk, adj. [-'nisdis^'] (fagl.) adj. til

Ekspressionist ell. Ekspressionisme. VCav-
Ung.Den lykkelige Mand. (191 9). 72. FrNy-
gaard.0.113. eksprimere, v. [ægspri-
ime'ra] Høysg.AG.69. -ede. vbs.jf. Ekspres-
sion, {af lat. exprimere, presse ud, fremstille,

udtale; jf. II. ekspres, presse, deprimere;
nu næppe br.) vise ell. fremstille (egenskaber,

følelser, tanker osv.), især ved ord; give ud-
tryk for; udtrykke. Moth.Conv.E31. Holb.
Ep.IV.427. Wiedewelt.T.6. Meyer.
Ekspropriation, en. [ægsproMa-

'Jo'«] {fra fr. expropriation; jur.) vbs. til

ekspropriere. JBaden.FrO. Ekspropriation
(kan) kun ske, hvor Almenvellet kræver
det, ifølge Lov og mod fuldstændig Erstat-
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iang.LovLJI^28. Grundl.(191o).§80. eks-
propriere, V. [ægspro&ri'e-'ra] -ede. vbs.

-mg (S&B.) ell. (iscer) Ekspropriation (s. d.).

{efter fr. exproprier; af lat. ex, ud af, og
proprius, egen; jf. Proprietær; jur) he-

røve nogen (en del af) hans ejendom, især

om tvungen afstaaelse (af ejendom) til det

offentliges tarv. JBadeniFrO. ORode.
KV.49. (spøg. :) der klages . . over, at du
saa ganske har eksproprieret Frøken W.,
saa ingen andre kan faa den Lykke at

underholde vor Nations Duse. CarlGandrup.
Lazarus.(1917).72. || m. obj., der betegner

den person, hvis ejendom eksproprieres, (naar)
Arbejderne . . forener sig og bemægtiger
sig den politiske Magt, vil det være en
let Sag for dem at expropriere de faa
Kapitalister. Hø/fd.LT.94.
Kkstase, en. [æg'sda-sa, ægs'ta'sd] (f

m. gr. form: Extasis. HolbJ*hibs.III.7. jf.
saJH.i323). flt. (sj.) -r. {af gr. ék-stasis,

sindsforvirring, begejstring ; egl.: det at være
tide af »in (ligevægts)stilling ; CP ell. filos.)

høj grad af glæde ell. begejstring; henryk-
kelse; spec. (filos.) hypnotisk ell. hyste-
risk tilstand, hvorunder man er uimod-
iagelig for paavirkninger udefra ; iscer i forb.

Cvære, komme, bringe osv.) i ekstase. Han
falder . . udi Extasis. HoZ6.PAt7os.III. 7. Ec-
staser og Henrykkelser, hvorved Siælen
ved Ta^er abstraheres fra Legemet, »a.

MThr.149. PalMJV.372. man kan „komme
i Extase" over en Wagner'sk Opera, uden
at der herved tænkes paa en Tilstand som
Fakirens eller Dervischens. CLange.XF.S3.
Naar Bjørnson var sammen med Kielland,
befandt han sig i en stadig Ekstase af Be-
undring. Nans.P.40. ekstatisk, adj.

{æg'sda'tis^, ægs'ta'tis^] (a/'^r. ekstatikos;
CP ell. filos.) som befinder sig i eU. bærer præg
af ekstase. Enten — Eller. Et exstatisk
Foredrag. Eierk.1.22. Den Extatiske føler

„den himmelske Glæde", hører Englenes
Sang, Sfærernes Musik, ser Himlen aabne
sig for ham. CLange.NF.29. PontJ'L.oSG.
ekstemporal, adj. [ægstæmpoira-/]

{af lat. extemporalis, som frembringes ex
tempore (o: paa staaende fod), af ex, ud
af, og tempus, (den nærværende) tid) som
ekstemporeres, der fandtes utallige Mænd,
som giorde Profession af extemporale Vers.
Solb.EpJL.395. TBaden.Suppl.110. nu især
/sfojZ.jiss^r. Ekstemporallæsning (^SÆ^.
Skoleprogr.KoldingJ.910.60) ell. (som subst.)
i sa. bet.: Ekstemporal, i fransk skal vi
kun op i ekstemporal i ekstemporere,
V. [ægstæmpo're'ra] -ede. vbs. (1. br.) -ing
(S&B.). {efter ty. extemporieren; se eks-
temporal; G) eU. skol.) især m. h. t. foredrag,
oyerscettelse af en lektie olgn.: frembringe
Uge i øjeblikket, paa staaende fod, uden
forberedelse; (nu sj.) m. h. t. digt olgn.:
improvisere. Heib.Poet.1.398. Minnesan-
geren (sang) til Guitaren . . en extempo-
reret Yise. HCAnd.XL.181. den Prædiken,
jeg hørte af ham .. var det rene Vaas;

den var extemporeret. ClPet.0.71. Skole-

progr.KoldingJ.910.61. TilskJ921.L.356. jf.:
i at extemporisere har jeg temmeUg
Øvelse, da jeg aldrig concipeerer, hvad
jeg skriveT.HHansJ*!).217.

1. Ekstra, ubøjeligt subst. ['ægsdrBl uden
flt. {af m. ekstra (2) eU. forkortet a/"Ekstra-
indtægt(er) olgn.; Jf. fr. subst. extra; nu
sj.) noget ekstraordinært; spec.; ekstraind-

10 tægter. I gamle Dage . . kaldte mand
saadant Nefas, men nu heeder det extra^',^

Drieke-Penge, eller u- visse Indkomster.
Holb.KandstJV.l. sa.LSk.LL.2. IL ekstra,
ubøjeligt adj. ['ægsdr^] {af HL ekstra 2 eU.

ssgr. (se fx. u. Ekstrapost); jf. fr. adj. ex-
tra: se Festskr.VilhThomsJ7; især dagl.) 1)
som m. h. t. mængde, antal, om fang eU.

lign. er ud over det sædvanlige, ^ekstra
indtægter, forsyning osv., egl.: ekstraind-

20 tægter osv.). (de bkv) siddende lidt læn-
ger end sædvanlig ved en extra Flaske.
Goldschm.VL.65. TilTelefonapparater knyt-
tes ofte en ekstra Høretelefon, saa at man
kan faa Lyden ind i begge Øren. HHoIst.
EUktr.LL.18o. 1 Sæt godt Tøj og et Par
ekstra Benklæder . . er til Salg. Po/.'Vs
1919.19.sp.l. 2) som er af en usædvanlig
beskaffenhed; som ved sin art falder uden
for det almindelige, baade den daglige

30 (husholdning) og den extTSLDrachm.FJ.324.
Situationen var ret extra. Aakj.VFJ26. 'Ti-
den er jo extra. (o: under krigen). Bergstedt.

A.9.}lliscer: usædvanlig god; fortrinlig.
er (punchen) ikke extra idag? Goldschm.
LV.267. Udmærket livligt havde der væ-
ret derude . . Men det var ogsaa en ekstra
Middag, og Professor Grams Vine var
fortræffelige. ^a<AansjS.90. klædevarer af

ekstra kvaMtet haves paa lager
j

III. eks-
«) tra, adv. ['ægsdrB] {fra Utt. extra, uden

for (egl. extera (parte), fra eU. paa den ud-
vendige side; af adj. exter, udvendig, ydre))

1) t udtr. gaa ekstra, (nu kun spøg.) føre
et udsvævende levned (JBaden.FrO.) ; især:
gaa uden for ægteskabets rammer; have om-
gang med en anden kvinde (sjældnere : mand)
end sin ægtefælle; „gaa udenom'*, „det beste
Middel er, naar en Kone er balstyrisk, at
Manden truer hende med at ligge aUeene"

50 • . „Mangen Mand kand Uge saa lidet
skicke sig derudi, som Konen." — „Saa
kand jo Manden gaa extra." — „Saa kand
jo Konen og gaa extra." Holb.Kandst.LL.S.
Bagges.Dy.X.331. Gylb.V.48. 2) (især dagl,
i forretningsspr. olgn.) ud over det sæd-
vanlige (m. h. t. størrelse, omfang, antal
osv. ell. art); mere end almindeligt, (ul-

ven) blev saa sulten at den følte en Ulv
ekstra i sine Indvolde, som om den var

60 to. JVJens.NG.152. || især foran adj.: ekstra
stor, rigelig, god olgn. (JBaden.FrO.) eU.

abs. (t'd dels m. underforstaaet adj.) i bet:
usædvanlig meget, rigeligt, godt osv.

Fru D.S Mellemmadder (kom) frem . . „Sma-
ger de saa ikke extra?" spurgte Karl. J^afc

Knu.AJ90. den i Dagens Anledning . . extra

17*
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overisede Skovskraaning. DagNTjhPlil912.
l.sp.4. ekstra-, i ssgr.; af III. ekstra 2.

II
især m. subst. som andet led for at be-

tegne, at dette ikke hører med til det sædvan-
lige ell. regelmæssige inden for arten; fx.
Ekstra-arbejde, -fortjeneste, -lods, -mand-
(skab), -session, -skilling, -time, -tiir, osv.

\\

ogs. m. adj. som andet led, for at betegne,

at en egenskab er til stede t en særlig høj
grad; fx. ekstra-fin (JdkKnu.A.280), -god,
-rar (Langebek.Breve.205, i bet. „særlig mær-
kelig") osv. (her bruges dog oftest udtr. uden
ssg.: ekstra fin osv.; af anden art er ekstra-
ordinær^, -blad, et. (nu 1. br.) nummer af
ell. bilag til et (dag)blad uden for de regel-

mæssige numre. Sal.V.859. jf. Ekstrabladet
(titel paa et kbh. dagblad 1904 ff., opr. en
slags ekstraudgave af „Politiken"), -dag,
en. spec. (foræld.) om hoveridag uden for
det sædvanlige antal. Sal.IX.54.

Ekstrakt, en, (sj.) et (Brændeviinsbr.
50). [ægs^tvegd] flt. -er. {ænyd. d.s.; aflat.
extractum,° perf. part. af extrahere, ud-
drage) 1) flydende ell. fast stof, der uddrages

af et andet stof og har dettes værdifulde egen-
skaber (i koncentreret form) ; afkog; (kraft)-
uddrag (især om koncentrerede uddrag, der
er bestemte til at bruges som nærings- ell.

nydelsesmiddel i fortyndet form (med tilsæt-

ning af vand), fx. Kaffe-, Kød-, Malt-,
Punch-ekstraktj. Moth.Conv.E31. Huusm.
(1793).51. (i gamle dage) fik man rigtig-

nok Kaffe, ikke Extract, som denne sorte
Mixtur, der kan slaae Hjertet itu paa et

Menneske. Gylb.XII.lO. (hun) gik for at

hente en Flaske Extrakt ovre hos Kjøb-
manden, og nu blev der drukket Punsch.
Bergs.BR.277. SjællBond.136. 2) (nu især

emb. og t) kort uddrag ell. udtog af en
bog, et aktstykke, et regnskab olgn. 2Makk.
2.'32(Chr.VI; 1871: Udtog;. Holb.Kh.484.
„hvor er Kasse-Bogen? lad os see den."— Bogholderen: „Her er den! jeg vil læse
Extraeten, saa kan de conferere med Bo-
gen." Wiwet.EL.71. Jeg vil . . kun gjøre
en liden Extrakt af den hele Samtale. PA
Seib.TJS.147. (det) dokumenteredes , . ved
Oplæsning af Sagens Ekstrakt. EkstrabU^li
1920.1.sp.3. (jf. bet. i:) I dette Seculo er
det saa viit kommen, at mand destillerer

Extracter af Extracter (o: laver udtog af
udtog). Holb.Paars.149. 3) S d.s. s. Ekstrak-
tion, at være af god Oprindelse og lidt

finere Extrakt end Folk i Almindelighed.
Blich.Cl.IH.2. Ekstraktion, en. [ægs-
trBg'Jo'«] {fra fr. extraction; af lat. ex-
trahere; se Ekstrakt; nu 1. br.) om et men-
neskes fornemmere ell. ringere herkomst;
fødsel; „familie"; i udtr. af flav olgn.)

ekstraktion. Moth.Conv.E31. (Dyveke) var
kun fattig og af ringe Extraction. Holb.DH.
II.8. sa.LSk.V.8. Tør hun understaae sig

at sige Du tU en Mand af min Extraction?
Beib.Poet.1.388. Hørup.III.284. SvLa.FM.
112.

II
(sj.) -fin familie, (det er) en stor

Mangel hos Lieutenant K., at han ikke er

af Extraktion. Tode.S.9.
\\ sj. om nationalitets

af dansk Extraktion. Ørst.Br.I.174.

Ekstra-nummer, et. spec: 1) d.s. s.

-blad. Sal.V.859. 2) et nummer uden for
programmetpaa en koncert olgn. sangerinden
kvitterede for bifaldet med flere ekstra-
numre

i
-ordinær, ad/.[ægsdrB(nrdiinæ-'r;

i alm.: 'ægsdrBcordiinæ-V] intk. og adv. -t

ell. t d.s. ( Holb.HP.1.6. sa.llJ.IV.2. Ruge,
10 FT.195). (fra fr. extraordinaire, lat. extra-

ordinarius, som er uden for den sædvanlige
orden;

jf.
III. ekstra) som er uden for det

sædvanlige ell. normale; overordentlig;
ualmindelig. Moth.Conv.E31. reisende
kand have dend Ordinaire og Extraordi-
naire Post. JJuel.ll. (jeg) er en Civil Per-
son, en extraordinair Ambassadeur. IToift.

TJl.II.7. Feberen (sætter) Livs-Aanderne
og Sene-Safterne i en extraordinaire stærk

io Bevægelse. Ruge.FT.195. extraordinær Ge-
neralforsamling. Bergstedt.A.17. -paabnd,
et. (foræld.) d.s. s. -skat. Forordn.^^hl762s
Sal.V.859. -post, en. (foræld.) befordring

af rejsende i en af disse særlig lejet vogn
(uden for de faste, regelmæssige ture); ogs,

(og især) om det hertil lejede køretøj (mods,
den (ordinære) agende post. Dagvogn, Di-
ligence o^^'n.;. Elevenf.RJ.8. HCAnd.Breve,
1.41. *En lille Nisse reiste

|
Med Extra-

30 post fra Land til Land. Gerson. 50 D. 45.
Bergs.BB.278. En Herre havde bestilt
Extrapost, da alle Diligencens Pladser var
0^t2LgnG.Rist.ED.98. SaV11.829. jf: (jeg)
forlod den agende Post, og . . tog extra
Post til Horsens. HHans.PD.l. -ret, en..

(jur.) ret, der holdes uden for det sædvan-
lige tingsted ell. uden for den sædvanlige tid.

Forordn. Vs 1 782. §5. Pol. "/12 1903. A. 1 . sp.8s

-skat, en. Reskr.^y9l718. Grundtv.PS.VL
40 108. spec. (foræld.) om en i aarene 1762-1812

opkrævet kopskat (jf. -paabud^. Skr.^/iil770.

Ew.IV.174. Sal.V.861. -skriver, en.(emb.;
nu 1. br.). Reskr.^litl800.§2. Kierk.1.326. Ex-
traskriver i Magistraten N. 'iH.DagNyh.^V*
1911.4.sp.2. jf.: Ministeren og den mindste
ekstraskrivende Dame har sammeubry-
delige Tillid til \idim.PoUVxil920.5.sp.4,
-strøm, en. (fys.) strøm fremkaldt i en
elektrisk ledning ved selvinduktion. Paulsen,

50 11.456. -tog, et. (jærnb.). OpfB.U.28. SaL
1X.1126.

03 Ekstravagance, en. [ægsdrBva-
•garisa] flt. -r. (fra fr. extravagance) vbs,

til ekstravagere ; ofte mere ell. mindre konkr,

1) t til ekstravagere 1. JBaden.FrO. jf:
taagede Extravagancer og trættende Vidt-
løftigheder (hos en forfatter). Oehl.Er.IlI..

69. 2) til ekstravagere 2: udsvævelse,
Leth.(1800). JBaden.FrO. \\ nu især: flot-

60 hed; letsindighed. Davids.KK.344. (han
vilde) forære "mig to Par Silkestrømper^
men (opgav) dog den Ekstravagance. Nans..

JD.159. avtomatiske, dukke-stive Damer,
hvis nedslagne Øjne syntes at gjøre Bod
for Toilettets Extravagancer. Pont.M. 97,

G) ekstravagant, adj. [ægsdrBva'gan'dl
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{fra fr. extravagant, mlai. extravagans)

som ekstravagerer. 1) (nu næppe br.) sva-

rende til ekstravagere 1; (om mening olgn.:)

yderliggaaende; overdreven; urimelig.
fine Satires, hvilke jo meere extravagante

de holdes at være, jo større Virkning Kand
mand deraf vente. Holb.EpJIIJ09. Sibb.

11.145. 2) svarende til ekstravagere 2. JBa-
den.FrO. Han gik paa Østergade i en
Kjole af et herhjemme ukjendt Stof og
Snit . . et Par unge Mennesker . . ytrede,

at han nok maatte være en ekstravagant
Fremmed. Birkedal.O.I.l 75.PontA.35. (føre)

et svækkende ekstravagant Liv. Nans.FR.
159. ekstravagere, v. [ægsdrBva'ge'ra]

-ede. vbs. Ekstravagance (s. d.). {fra fr. ex-

travaguer, egl.: flakke vidt om; jf. fr. vå-

gner, lat. vagari, flakke om; se Vagabond)
1) (nu næppe br.) have yderliggaaende,
fantastiske, dristige meninger. Moth.
Conv.ESl. de Nordiske Antiqvarii . . ex-
tendere Rigernes Ælde alt for vidt . . De
Danske Antiqvarii extravagere hemdi, og
vore Naboer end meere. Holb.MTkr.533. jf.

:

urolige Hoveder . . finder Behag i de
æventyrligste Legender og de vildeste

Ridderromaner eller ekstravagerer i my-
stiske Visioner. VVed.BK.323. 2) (især Qp;

in.h.t. levevis: være ryggesløs, udsvæ-
vende. Leth.(1800). JBaden.FrO. H (nu
m. afbleget bet.) være eU. leve flot og let-

sindig; skeje ud. (jeg vil) anbefale Dig
ikke at ekstravagere i nogen Retning. Gør
Dig det straks til Regel at sætte Tæring
efter Næring. iVans.FJS.e. Esm.IL173.
Ekstra-vals, en. (nu sj.) dans (tur),

der ikke er opført paa balkortet (eU. er op-

ført efter de egenflige danse paa dette). Winth.
V.121. Disse feterede Balskjønheder, der,

allerede inden de traadte ind i Balsalen,

vare engagerede tU alle Danse, og hvem
Herrerne bestormede om de utroligste

Extravalse. Tojjs.j.55. -vogn, en. (jf.

-post:j „Ageposten gaar først iovermor-
gen." „ . . hvorfor bestilte Han saa ikke
Extravogn." Goldschm.III.125. Bøgh.III.
190.

CP Ekstrem, et. [ægs'tre'm] flt. -er. [fra

fr. extréme, subst. og adj., af lat. extremus,
(superl.) yderst (svarende ttl adv. extra, se HI.
ekstra^) især i flt, om ting (handlinger, me-
ninger osv.), der er saa fjerntliggende ell. for-
skellige fra hinanden som muligt; yderlig-
hed. Tode.V.190. Extrememe. Gylb.(novelle-

titel.1835). 'Elskov og Had,
I De stærke Ex-

tremer.— De følges jo ad
|
Hos Dig som hos

ingen Anden. Drachm.D.124. (der var noget
her) som drev alt .. ud i Extrem og Pa-
radox. FFed.ÆJ85.

II
talem.: ekstremerne

mødes ell. berører hinanden, se I. be-
røre 2.1 (jf. ArlaudJ293). G) Ekstremi-
tet, en. [ægstremi'te'd] flt. -er. (af fr. ex-
trémité, lat. e°xtremitas; jf. Ekstrem) 1)

(nu sj.) d. 8. s. Ekstrem. Moth.Conv.E31. Ma-
damen falder jo fra en Extremitet til en an-
den. Holb.Vgs!(1731)JIJl. saMAmbJIlJ..

2) hvad der danner ell. udgør det yderste;
overf.: Det er neppe hos Extremiteterne
af Folket (o: de højeste og de laveste befolk-

ningslag), man skal søge Rigtigheden i

Sproget. Ra}ib.Min.l795.1.139.\\nu kun (især

i ssgr.) om de yderste legemsdele (især

arme og ben, jf. Over-, Underekstremitet^.
JBaden.FrO. Sal.V.862.

Ækvilibrist, en. se Ækvilibrist.

£kvipa^e, en. [ekvi'pa-jaj^f. -r. (ænyd.

d. s.; fra fr. équipage; af ekvipere) 1) (nu
sj.) vbs. til ekvipere; i alm. konkr.: hvad der

hører med til at være ekviperet; udrustning;
iscer om en persons beklædnings- og udstyrs-

genstande: paaklædning; udstyr. Gak nu
strax hen og sæt dig i Eqvipage (o: ud-
styr dig som baron). Holb.HAmbJI.l. Hen-
rich? hvor fanden est du kommen i dend
Eqvipage ?8a.HP.Ii.3. FrSneed.1.234. Lur-

åo vet var Ekvipagen; spansk stolt saa Kar-
len ud. PMøllJl.62. spec. om hvad man fører

med sig paa rejse (rejsetUbehør, bagage):

HandelsO.(1807).63. Hauch.VIlJ31.jf: min
Vadsæk, hvor min Reiseequipage var.

Rahb.E.III.262.
|| i& officers udstyr tU et

felttog. MilConvJI.592. |j om seletøj ttl (ride)-

hest: Forordn.^*/9l774.§22. jf.: (prinsessens)

elegante Rideekvipage. Pol.*^/itl90?.4.

Ij J, udrustning, udstyr tU et (orlogs)fartøj

30 (j/". Ekvipagemester^; til en jolle: Drachm.
UD.349. jf.: Canoner . . Bomber, Grana-
ter . . samt hvis (o: hvad) der kan tiene

til nogen Søe-Eqvipage eller Krig til

Lands. Traktat'yBl701.§13. O ^udrustning
til en hær(afdeling); krigsmateriel; tros; jf.
Broekvipage, materiel til broslagning.

MilTekn0.40. OpfB.U.497. 2) (i, og ^;
nu næppe br.) afdeling soldater; mand-
skab (paa et skib). Den stakkels Capitain

40 B. var siug og døde strax; de fleeste an-
dre af Equippagen forsmaegtede og crepe-
rede efterhaanden. Gram. Breve.275. Han-
delsO.(1807).63. Etlar.SB.210. 3) (iscer O
eU. spøg.) fint udstyret køretøj (m. for-

spand); iscer om fornemme selvejerkøretøjer.

Langebek. Breve. 90. FrSneed. 1. 50 7. skul-

de det maaskee være en lille Fuldblods-
Frøken, der er kjed af at kjøre i Eqvi-
pagen, som maaskee foretager en Fod-

so tour ud til Landstedet. Ki^rk.1.376. Gidel
lagde sig tilbage og nød Drosken som en
Ekvipage. GoUschm.VIII.64. Tops.III.324.

Bergs.GF.I.194. Ekvipage-mester,
en. [1] ^ ældre søofficer, der leder en særlig

afdeling paa orlogsvcerftet (opr.: som ledede

skibenes ekvipering). (Kalk.V.211). Stampe.
1.388. LovNr.69^VBl880.§22. SaVVI.844.
ekvipere, v. [ekvi'pe'ral -ede. vbs. -ing

(s. d.); jf. Ekvipage, {cenyd. d. s.; fra fr.

60 équiper, udstyre, hvil]^t stammer fra oldn.

skipa, ordne, udstyre; C9 eU. fagl.) forsyne
med (hvad der hører til af) udstyr (jf.

Ekvipage 1^. || om person (især refl. ell. pass.):

FrSneea.1.253. Efterat have ekviperet sig

fra Top til Taa. Davids.KK.447. (om en sø-

mand:) Drachm.STL^52. g ^ udruste (et
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skib) til togt. 3. smaa Jagte, som {Søren
Norhy) lod equipere.iroi6.Z>JT.JJ.i59. St
Bille. Gal. 1. 3. Scheller.MarO. Ekvipe-
ring^, en. {ænyd. d. s.; O ell. fagl.) vbs. til

ekvipere. *Selv fine Frøkenhænder . .
|

Nu syede tappert Skjorter til
|
Soldatens

ELvipering. ILolst.IV.61.
|| ^ Skibet er un-

der E(\wvaerhig. SøkrigsA.(1752). §484. St
Bille.Gal.1.5. Scheller.MarO.

|| mere konkr.:
Ildstyr; paaklædning. (sømandens) hele
Ekvipering blev . . raabt op af Skænke-
stuens Besætning. Drachm.STL.252. \\ ssgr.

Ekviperings-butik (Goldschm.7III.399), -for-

retning, -handel, -handler ofl.

I. O Ekvivok, en (JBaden.FrO.) ell.

et (Holb.0rthogr.113. Ew.VIII.4). [ekvi-,

ækviivo)^] ^^. -ker (\ m. fr. flt.: Eqvivoqves.
Holb.Ep.lII.438). {af II. ekvivok; især i

flt.; nu sj.) udtryk, som har mere end een
betydning, og som derfor kan misforstaas;
tvetydigt udtryk. Holb.Ep.IIl.438. Etv.

VIIl.4.
II

især om udtr., som har en halvt

sJault (oftest grov, uanstændig) bibetydning.

Holb.Orthogr.113. FrSneed.1.455. *Med Da-
merne sig begge To tillode

|
Den Spas,

der gjør med Formen kort Proces.
|
De

skifteviis i Skjødet paa de Gode
|
Af

Eqvivoquer vælted ned et Læs. PalM.IV.
137. NBøgh.FJ.157. II. O ekvivok, adj.

[ekvi-, ækvVvmg] (fra fr. équivoque, lat.

æquivocus; aflat.æqaxLS, lige ^j/". Ækvili-
brist^, og vocare, kalde (jf. Vokalj) som kan
forstaas paa to maader; tvetydig. Peer
Iversens Tale er noget eqvivocqve. Hånd
synes at tale ironice, men Ruus tager det
. . for Alvor. Holb.Paars.125. sa.DH.II.497.
Ew.VI.291.

II
nu kun: med en halvt skjult

(grov, uanstændig olgn.) bibetydning; tvety-
dig; slibrig; uartig. „Ja, Frøkenen veéd
maaskee ikke hvad Guano er?" — „Nej, og
jeg bryder mig heller ikke om at vide det,

for det er bestemt noget ækvivokt." Hostr.
Int. 14. équivoque Hentydninger. Chievitz.

FG.29. EChristians.MM.60.
I. El ell. Æl, en. [æl'] (nu kun dial. Elle.

Storm.(Rahb.LB.I.197). Winth.HF.251. jf.
Feilb.; VSO. har kun formen Elle, MO. har
begge former), flt. -le ell. (nu kun dial.) -(le)r

(Bagges.III.63. Blich.IV.192. Winth.HF.
196. Feilb.). {ænyd. el, elle (DGrammat.I.
50), jf. ænyd. al, oldn. 9lr, elrir, eng. alder, ty.

erle (se II. Erle), lat. alnus ; vist besl. m. Elm)
1) Sf træ af slægten Alnus Tourn., der hører

til birkefamilien. JTusch.l4. *Frodig Ellen
ved Vand trives og Narren ved Held.
JHSmidth.Haver.193. Engen, hvor, mellem
Hasler og Elle, Kilden flyder. HCAnd.III.
65. Ellen, med Foden i Vand og med de
mørke Stammer, Ellen, som fælder sit

Løv grønt, den er Poesiens, Folkesagnets
Træ. Baud.GK.155. || kolL: *der staaer Has-
sel og Birk og El, | Og der staaer Blaa-
bær paa Lien. Hauch.SD.I.199. Bogan.II.
115. 2) veddet af dette træ. Bøg, Birk og
El bruges især til at hrænåe. Hallager.33.

SjællBond.121. Feilb.

II. El, en. se II (bi

III. El, en. se H. Elv.
El-, i ssgr. [læl-] af I. El (se I. Elle-;

||

af anden oprindelse er El-butte, -ritse.

elamitisk, adj. [ela'mitis^] (a/"Elam,
hos oldtidens semiter navn paa den sydvest-

lige del afnuværende Persien ; hist. ell. sprogv.)
som hører hjemme i Elam. Sal.XVI. 936.

\\

(vist kun hos Holb.) som spøg. betegnelse for
10 et fremmed og mærkeligt sprog. Hvad slags

Vers vil du have? Franske eller Danske
. . Elamitiske. Holb.Tyb.1.8. sa.Er.1.6.

t Eland, en. (sj. Elling. vAph.Nath.
11.206). {ænyd. eland, jf. ænyd. elands-,
elen(d)sdyr

;
/"ra nt. eland, ænht. el(l)end

(ty. elenj; vist egl. slavisk, næppe besl. m.
Elg; jf. Elsdyr) „Bruges undertiden, især
i Sammensætning, (saasom Elandshud,
Elandsklo,) i Steden for Ælsdyr." VSO.

20 Eland-antilope, en. (zool.) d. s. s. Els-
dyr(s)antilope 1. SaUI.819. Elands-
klov, en. fo^s. -klo;. (j/".Elsklo(v);. \)-\klov

af elsdyr (som man tidligere tillagde helbre-

dende kraft og anvendte paa forsk, maade,
fx. i amuletter, i ringe olgn., som lægemid-
deZ;. Elandsklo: VSO. (hænderne) ereikke
smykkede med Elendsklovs Ringe, men
med Guldringe. Biehl.DQ.III.187. 2) (dial.)

lakridsrod (Radix Glycyrrhizae). Elende
30 Klo. FolkLægem.I.26. (jf. smst.II.7).

Elasticitet, en. [elasdisiite'fi] {jf. ty.

elastizitåt, fr. élasticité, nylat. elasticitas;

se elastisk) det at være elastisk. 1) (især

fys.) til elastisk 1: AWHauch.(1799).28,
OpfB.^III.19. det fine Støbestaal har en
. . meget større Elasticitet end Jernet.
KLars.GHF.I.199.\\(nu næppe br.:) Lege-
mets Elasticitet er slappet. FrSneed.1.65.

2) CP overf, til elastisk 2. 2.1) til elastisk

40 2.1: hans Udtryk afløste hverandre, uden
Elasticitet, som skiftede hanMasker. ORung.
P.155. 2.2) til elastisk 2; m. h. t. personer:
Vil han besidde den fornødne Elasticitet

som FolitikeT? EBrand.GG.154. Med den
mærkværdige Elasticitet, der var denne
Mand egen, havde han— som en Blomst—
i Bettys Solskin atter rejst sit nedbøjede
Hoved. Pont.M.53. Elastik, en. [elaisdi^]

flt. (især i bet. 2) -ker. {jf. fr. élastique,

50 adj. og subst., (noget) elastisk, eng. elastic;

se elastisk; <C MO.) 1) Y særlig elastisk
uldstof. VareL.^194. jf: en Støvle med
Elastiker (0: fjederstøvle). Schand.SB.145.
2) elastisk bændel, snor olgn. (ærmerne
gled op) højere end den graa Elastik,

der holdt dem sammen over Albuen. JP
Jac.II.130. VareL.-194. Elastik-pen,
en. (især skol.) meget bøjelig („blød") staal-

pen, jf. ORung. P. 202. elastisk, adj.

60 [e'lasdis^] {ty. elastisch, fr. élastique (se

Elastik;; af nylat. elasticus, afl. af gr. elå^-

nein, sætte i bevægelse, drive frem, elastes,

den der driver frem) 1) (nu især m. h. t. fa-
ste legemer) som efter en ydre paavirkning
(udstrækning, udvidelse, sammenpresning osv.)

igen kan antage sit tidligere rumfang
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eU. (nu især) sin tidligere form; som kan
udvide (udstrække) sig ell. give efter, de fa-

ste Ting . . ere enten haarde, eller bløde

eller elastiske. Kraft.(KSelskSkr.IIL283).
En elastisk Luft maae fylde Lungerne.
Tode.STJ.144. en elastisk Bold. Schand.TF.
11.279. Elastiske Bandager. Pan«»wJ84. ela-

stisk eftervirkning, se Eftervirkning H »»•

afsvækket bet.; vi. h. t. legemet ell. dele deraf:

to runde, elastiske, svulmende (bryster).

Ew.VIII.86. Det gjør (godt) saaledes at

ligge i Blød i lunkent Vand . . man bliver

saa myg og elastisk i Leddene. Bud^ay.
EPJ.171. For mig var det ligesom en
Trang (at danse). Det var som om det
elastiske Legeme, der saa længe var holdt

i Baand, behøvede dette Afløb for Over-
maalet af sine Kræfter. FruHeib.EtLiv.1.
128. Schand.VV.157. jf bet. 2.2: *I Cheva-
lierens Alder er vort Hjerte

|
Elastisk, og

kan rumme mangen Daarskab. Hrz.Nin.62.

H som vidner om spændstighed og energi;

især m. h. t. gang olgn. : Schand.F.175. •Frisk
er din Kind, | din Holdning rank,

|
ela-

stisk hvert et Skridt, Du gaar. i)racÅm.
UV.101. 2) (især Q}) billedl. ell. overf. anv.

af bet. 1. 2.1) især m. h. t. ord, udtryk olgn.

:

som (let) kan tilpasses efter forskellige om-
stændigheder; ogs.: som ikke er skarpt af-
grænset; flydende; udvidelig; ubestemt,
(spaadommenes) forblommede, elastiskeUd-
tryk. TroelsL.XlII.166. Fabrikant er det
mest elastiske Erhvervsbegreb af alle. Man
kan fabrikere Rullemaskiner og Oste, Mar-
garine og Oliemalerier. jVans.Jf. 9-2. Den
elastiske Straffelovsparagraf om „grober
Unfug" („grov Uorden") fik en Anven-
delse som aldrig før. Rosendal. D. II. 155.

2.2) især m. h. t. aandsbeskaffenhed , tcenke-

maade olgn.: som (let) kan tilpasse sig ef-
ter omstændighederne; smidig; spændstig.
Han er ældre nu og ikke saa elastisk som
før. Hans Sind er mere irritabelt, saa han
let bliver nervøs over Smaating. £5rand.
GG.118.
£l-batte, en. (ogs. Elbøtte. Moth.Conv.

E34. rSO.— EUebntte. Fedders.FF.158. jf.
KrøyerJII.526). {om 1. led se Elritse samt u.

bet. 2, om 2. se Botte, H. Bøtte) Jf 1) elritse,

Phoximus aphya. Moth.ConvÆ34. Krøyer.
III.526. de rappe farende Elbutter. JAif
Jens.M.26. smst.277. 2) {efter ty. dial. elbutt,
elbbutt, egl.: flynder fra Elben) \ om en
flynderart, vistnok skrubbe, Platissa flesus L.
AFJust.Naturhist.(1802).356.
O £lderado, et. [ældo'ra-do] {afspansk

el dorado (hombre), den forgyldte (mand),
opr. om en eventyrlig fyrste i Sydamerika,
der sagdes at pudre sig m. guldstøv) navn
paa et eventyrland i Sydamerika, hvor
guld mentes at forekomme i overflod; især
overf: land, sted, der er rigt paa aUe livets

goder; forjættet land; paradis. JBaden.
FrO. (opdagelsestidens) Beretninger om vid-
underlige Folkefærd . . om et fimdet El-
dorado. PalM.(1909)JII.281. omskabe net-

op vore hidtil fattigste Egne til et sandt
Eldorado. Pont.LPJII.83. For (botanikere)

er Tisvilde Hegn et helt Eldorado, hvor
der gror Planter, man intet andet Sted
moder i Danmark. CBehrens.Vandringer,
(1913).109.
Elefant, en. [ela'fan'd] flt. -er. {glda,

d. s. (Dyrerim.84); af gr. eléphas (gen.

-phantos); oprindelse usikker; j/'. Elfenben

;

10 fortrænger ænyd. glda. fil, se FUsben) 1)

(zool.) individ af den til hovdyrenes orden
hørende slægt Proboscidae; især om de nu-
levende aiier (Elephas), den indiske (asi-

atiske) elefant, E. indicus Cuv., og den a fr i-

kanske, E. africanus L. 1.1) en stor Hær,
med Vogne og Elephanter. lMakkJJ8. 'En
Elephant saa tam kan blive, ] At Folk den
styre kan og drive. ^6c.9. Ing.EM.IJ7.
Luiken.Dyr.162. en Tronstol af Elfenben,

20 som hundrede Elefanter har givet deres
Stødtænder til. JFJcns.C.i07. den lodne,
krumtandede Elefant Mammuten. Fretn.

DN.59. 1.2) i sammenligninger, m. henblik

dels paa elefantens størrelse og styrke, dels

paa dens plumphed og klodsethed. Fluer
(o: folk som Tychonius) vil sætte sig op
mod Elephanter (o: folk som von Tyboe).

Holb.Tyb.V.8. (han) tumlede sig frem ad
som en Elefant, sparkede Stole til Side.

30 Schand.BS.418. Arlaud.o09. talem. : gøre
en elefant af en flue (Moth.E44. YSO.)
cH. myg (Stampe.II.265. CKMolb.Amb.90),
gøre en flue (M0.I.512) ell. (nti iscer) en
myg til en elefant ol^n., overdrive stærkt;

gøre stort væsen af en nnge ting. Moth.E44.
(fantasien) gjør Sort til Hvidt, Kulde til

Hede, en Myg til en Elephant og Dig til

en Skuespiller, Pa/Jf.Ii.iI.98. KnudPouh.
U.42. jf.: Alt som Tiden gik, forvandlede

40 imidlertid disse Myg sig til Elephanter,
til uoverstigelige Vanskeligheder. -KierfcX

218. 1. br.: (finansministeren) er jo rent per-
sonlig ingen hvid Elefant (o: ikke noget
vidunder) i Retning af overlegen og spar-
sommelig Finansførelse. FyensV.^*/al921.3.
sp.6. 2) (nu næppe br.) navn paa en skak-
brik. ,.taamet". Skak.(1773).8. SpiXUbog.
(1786).i88. 3) d. s. s. Elefantorden. 3.1) d. s. s.

Elefantorden 1. Chr. I kan . , betragtes
50 som den første Ordensherre af Elefanten^

Sal.V.881. især i forb. ridder af Ele-
fanten, elefantridder. YSO. Oehl.Er.FV^
159. MO. 3.2) (spøg.) d. s. s. Elefantorden 2.

•Du bær' ej blot din Elefant. RichJII.215.

4) (spøg.) d. s. s. Elefantridder, derpaa
grinte han højlydt over, at den ene af

(ministrene) „var bleven Elefant". i^-Brand.

LB.5S. Elefant-, i ssgr. (^ Elefants-, se

u. -tand/ især (zool.) af Elefant l.i; ofte

eo (især fagl. (zool.) ell. spøg. ; jf. Elefant 1.2^

om hvad der p. gr. af Aørrelse, styrke ell.

plumphed minder om en elefant, se fx. -ben 3,.

-bille, -papir, -skildpadde; jf.: store brede,,

flade Fødder, samt Elephantsmalbeen have
nu de Fleste. TrtnfA.lA.-254. tramp ikke
saadanne med Jeres fordømte Elephant-
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Fødder. Hrz.IIL299. (jf. Buehh.UH.154).
Den største Hest er den engelske „Ele-
fanthest", der paa Grund af sine over-
ordentlige Kræfter bruges til at trække
svære hæs. BMøll.DyL. 1.188. *En Motor
raser i mig med hundrede Elefantkræf-
ter (spøg. for: B-estékrætter). Buchh.ED.21.
-ben, et. 1) (1. br.) især i flt: elefantknogler.

Moth.E44. GForchh.DG.9. 2) f d. s. s. Elfen-
ben, (disse) Hug-Tænder . . ere bekjændte
under Navn af Elephantbeen. XawdftoFen-
nen.lT98.238. 3) (spøg. ell. foragt.) især i

flt, om klodsede ell. tykke ben. damer med
saadan elefantben skulde ikke gaa med
saa korte kjoler

j ||
(med. ell. vet.) om hen,

der p. gr. af elefantsyge er stærkt opsvul-

mede og misdannede. LandbO. 1. 666. ogs.

d. s. s. Élefantsyge : Pindhose eller Elefant-
ben. MøllH.IV.573. -bille, en. (zool.) kæm-
pestorbille, Megasoma elephas. BøvP.III.170.
-dyr, et. (ænyd. d. s. (SaUVI.863); foræld.,

sj.) dyr tilhørende elefantgruppen. Et af de
store Elefantdyr . . vendte om og søgte til-

bage (mod nord); det var Mammuten. JF
Jens.Br.20. -ins, en. 1) (1. br.) i egl. bet.

VSO. 2) 2( stor, nyreformet frugtpaa deti tro-

piske plante Anacardium L. Moth.E44. vAph.
Nath.II.194. Warm.SystB.400. -orden, en.

1) den af Chr. I. stiftede og af Chr.V. fornyede
ridderorden, hvis ordenstegn er en gylden ele-

fant, der bæres i et blaat baand, ell. en kæde
bestaaende af gyldne elefanter (jf. Elefant 3.1

samt blaa ridder u. HI. blaa 3.i). Moth.E44.
Om . . Elefantordenens Historie. Werl.(bog-
titel.1859). KLars.GEF.1.51. 2) ordenstegn

for denne orden (jf. Elefant 3.2^. U. bærer
Elephant-Ordenen om Halsen. KlevenfBJ.
102. SaWI.862. -papir, et. Y papir af
særlig stort format. VareL.(1807).287. SaV
VI.865. -ridder, en. (især emb.) ridder

af elefantordenen (jf. Elefant 4j. Schand.BS.
78. VidSelskOversigt.1919120.139. -skild-
padde, en. (zool.) betegnelse for kæmpeskild-
padderne (Testudo), (nu) spec. om arten Testu-

do elephantina. Brehm.DL.II.380. -snabel,
en. 1) i egl. bet. Moth.E45. Saaby.'' 2) overf.

2.1) en art boremaskine m. et bøjeligt skaft,

der minder om en elefants snabel. Wagn.
Tekn.250. 2.2) ^ betegnelse for forsk, arter

<if slægten gemsehorn, Martynia L. (hvis

kapsler har en ejendommelig lanqhornet form).
Hempel. Flora. (1836). 89. HavebrL.^ 511.

•spidsmas, en. (zool.) almindelig spring-

spidsmus, Macroscelides typicus (navnet p.gr.

af den lange, bevægelige snude). Brehm.DL.
1.278. -sygdom, en. (med. ell. vet.) syg-

dom, der især angriber benene og fremkalder
stærke opsvulmninger (elefantiasis; jf. u.

-ben 3;. SaU VI.865. -syge, en. (med. ell.

vet.) d. s. Panum.184. -tand, en. (f Ele-

fants-: Holb.Staat.338). spec. om elefantens

stødtænder (hvoraf faas elfenben). Moth.E45.
vAph.Nath.II.193. VareL.n94.
Elegance, en. [ela'gaiisa] (nu sj. Ele-

gans. FrSneed. I. 228. Schand. UD. 9 (cx)

>ans)>. flt. (i bet. 2) f -r ell. (m. lat. form)

elegantier, (gennem ty. eleganz ell. fr. ele-
gance af lat. elegantia; se elegant) \) for-
nemhed ell. smagfuldhed (t væsen, ydre,
klædedragt); ogs.: elegant udseende, be-
skaffenhed, væsen, en ung Mand faaer
i Paris en Gratie og Elegance over sit

Væsen, som man ikke kan faae andetsteds.
Hostr.SpT.11.6. Ingen af os Unge dengang
lagde Vægt paa ydre Elegance; vi gik i

10 Regelen tarvelig klædte. Brandes.XIV.422.
I Bronzealderen udvikles Ornamentiken
betydeligt . . samtidig med, at Genstan-
denes Former vinder i Elegance. SigMull.
B.3. 2) om flot, overlegen maade at foretage
sig noget paa. 2.1) G) *(sangen) blev fore-
dragen med en Elegans,

| en let Ylen-
gliden. Schand.UD. 9. \\ m. h. t. sproglig ud-
tryksmaade: den ene Historie afløste den
anden, og blev fortalt med al den Elegans,

20 som unge Piger og kun unge Piger for-
staae. Chievitz.FG.103. især (efter lat. ele-
gantia; mi næppe br.) mere konkr., om sti-

listiske finesser m. h. t. ordformer, udtryk
olgn., litterære ell. oratoriske kunstformer,
stilblomster olgn. dessen, straxen, og
andre deslige Elegantier. jffoZft.JfpS.Si 7.

sa.Paars.)()(lv. FaM.140. (hans vers) ere
fulde af Gracer og Elegancer. Tode. V.344.
Der er ikke mindste Eleganz i (indskrif-

30 ten). FrSneed.1.228. 2.2) (sj.) flot, overlegen
handling ell. bedrift; m. nedsæt, bet.: Can-
celliraad J, absenterer sig for at have giort
20/m Rdr. Giæld med fleere Elegantzer.
Luxd.Dagb.1.444. elegant, ad/, [ela'gan'fifl

(<jvAph.(1764); fra fr. elegant, adj. og subst.;

af lat. elegans, egl.: udvælgende, sideform
til eligens, præs. part. af eligere, se eligere)

1) især om klædedragt, ydre fremtræden, (en
persons ell. tings) udseende: som bærer præg

40 af ell. vidner om smag og kultur og (oftest)

tillige kostbarhed (luksus); smagfuld; ud-
søgt; fin; fornem; flot. JBaden.FrO.
(hotellet) var af et meget elegant Udseende.
EudBay.EP.III.55. (han sendte) mig en
elegant Æske med udmærkede Smykker.
FruHeib.EtLiv.I.lll. Schand.F.27. Hans
Smag gaar i R etning af det dekadent sti-

liserede, hans Linie er kraftig og fast,

mere flot end elegant. Biogr.Haandleks.I.

50 (1920).217. et elegant (dame)publikum
j

han er elegant bygget \ han er altid me-

fet elegant i tøjet
j
den elegante ver-

en, (nu 1. br.) den fine verden. JBaden.
FrO. Meyer. || som udføres med overlegen

lethed og sikkerhed (jf. Elegance 2). Na-
turensV. 1912.16. en vis koldblodigt over-
legen Intelligens, der . . lægger en Slag-
plan og gennemfører den elegant. Eimest.
(PoU/sl921.6.sp.6 ).

II
om sproglig udtryks-

60 maade olgn. (jf. Elegance 2.ij. Hans Præ-
dikener ere elegante Taler, der fuldkom-
men passe tU hans Meenighed. FrSneed.1.
76. (forfatteren vil) i den eleganteste Sa-
lontone fortælle os om Hjemmet, hvor
Kvinden er „Dronning". NationaløkonTids-
skr.VI.452. 2) (fS, nu Z br.) som subst.: per-
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eon, som er (overdrevent) fint kkedt; mode-
herre; laps. CLStrøm.U.20. Harlekin (i

Parquettet, klædt som Elegant, i en mo-
dem Frakke.) HeibJ'oet.1.321. m. fr. fit.-

form (og fr. udtale): to smaa og smækre
Elegants.Pfi^ans.i/7.8i 7. Elegant-inde,
en. [2] (»j.) modedanie. HCLundBamUrJI.
(1S04).223.
Elegi, en. [elaigi-*] flt. -er. {gennem lat.

elegia af gr. elegeia, afl. af élegos, Idage-

sang: æstet.) 1) digt i græsk stil (som oftest

af patetisk indhold), bestaaende af ei«-

giske distika. Becfee.Verslære.l02.ViihAnd.
G.91. I (jf. elegisk 1; sj.) om det elegiske
versemaal. (we) antike Metra: Elegien,
Heksametret. FtZA^nd.I,i«./JI.45. 2) lyrisk
digt, som giver udtryk for en stærk per-
sonlig følelse (især: sorg, Icéngsel); oftest: (sen-

timental) klagesang; sørgedigt. BeenbJI.
38. I en Elegie, som (Rahbek) skal have
skrevet i sit syttende Aar, begræd han
den gode, gamle forsvundne Tid. OeMÆr.
1.186. Heib.ProsJII.21o. SaUVlMo. éi^
Sisk, adj. [e'le'gis^] adj. tH Elegi. 1) (jf.
Elegi 1; æstet.) m. h. t. versemaal: skrevet i

disttka (o: liniepar bestaaende af heksa- og
pentametre). Heib.ProsJIl.216. Becke.Ver8-
lære.102. 2) O til Elegi 2; om digt, sang,
sindsstemning olgn.: som giver udtryk for elL

vidner om en stcerk indre følelse (Icengsel, sorg);
især (ofte m. nedsæt, bet.): klagende; sør-
gelig; sentimentalt bevæget; rørende.
den daherskende Modesmag i Poesien .

.

var elegisk, og fordrede et vist sentimen-
talt Kl^ikeri over sin Tilstand. Oehl.ErJ.
136. der er Dem, som drikke sig ind i

en rørende, elegisk Stemning, bUve sen-
timentale, flæbende og fælde Taarer. CLan-
ge.NF.60. Kidde.AE.IJ.55. Det er beteg-
nende, at det Ord Ak, der paa Tysk lyder
muntert, paa Dansk meget tidligt faar en
elegisk 'Kla.ns.VHhAnd.A0JII.235.
Elektricitet, en. [elægtnsi"te-rf] {jf.

ty. elektrixitåt, fr. électricité," nylat. elec-
tricitas; afl. afnylat. electricus, se elektrisk)
1) (fys.) betegnelse for en egenskab ved ell.

tilstand i atomerne eU. æteren, der dels ytrer
sig gennem frastødning og tiltrækning, dels
gennem forsk, lys- og varmefænomener , og
som kan fremkaldes ved gnidning (gnidnings-
elektricitet), ad kemisk (galvanisme. jf. Be-
røringselektricitet^ eU. magnetisk vej (elektro-
magnetisme) osv.; ogs. i olm.: den (tænkte)
naturkraft, der frembringer disse fæno-
mener, den elektriske kraft; (tidligere)
ogs. opfattet som et stof (elektrisk fluidum),
der falder i to arter: positiv og negativ elek-
tricitet. vAph.(1759). AWHauch/1799).536.
især anvendte han Electricitet^n i Syg-
domstilfælde. Hatich.MfB.86. man forklarer
slige Luftsyn ved at det er Nordlys, man
har seet; rimeligviis fremkomme de ved
Elektriciteten. HCAnd.V.124. I et Hjørne
stod en Dynamo fredeligt summende, med
blanke Messingdele, ren og sirlig som et
Symbol paa Elektricitetens Properhed.

PDrachm.K.49. HHolstJEUktrJAS. elektri-

citeten kan frembringes ved gnidning og
ledes gennem visse stoffer < batteriet er
ladet med elektricitet j dynamisk, dyrisk,
negativ, positiv elektricitet, se dynamisk
osv. I (dagL) betegnelse for den elektriske
strøm eJLdiet elektriske lys. Elektricitet
og Gas var s\\xkket.Bogan.II.176. ma-
sunen drives ved elektricitet \ 2) C9 bU-

10 ledl. ell. overf., især om stærk aandelig
spænding, uro olgn. Der er i (VoUavres
hreve) et nudtømmeligt Fond af Elektrici-
tet Brandes. Volt. 1. 338. 'Revolutionens
Elektricitet |

var endnu i Luften. GjeLBø.
190. Det var lige de første Aar af halv-
fjerdserne. Luften var ladet med Elek-
tricitet. Georg Brandes var allerede i Gang
med sine Forelæsninger. CAÅ}>n«Z/". G fT.

182. *Kvindesind er lunefuld Elektricitet.

ao SophClauss.MJ.9. Elektricitets-, i ssgr.

(isår fagl.) af Elektricitet 1 ; jf. Elektro-

;

af de mange ssgr. kan nævnes: Elektricitets-

leder, -lære, -maaler (apparat til maaling
af elekiricitetsmængde. OpfB.^VIII.SSl. Sal.

V.886), -samler (akkumulator. OpfB.^ VIII.
230), -væric (anstalt eU. værk, der fremstiller

og fordeler elektrisk strøm. OpfB.*IV2J14).
Elektriker, en. [e'lægtri^ar] flt. -e.

{sv. ty. d. s.; jf. Mekaniker olgn.) person, der
30 beskæftiger sig med elektriske anlæg olgn.,

især om en underordnet arbejder. Sh:Nr.82
ytl891. Sal.''VI.878.

elektrisere, v. [elægtri'se'ra] -ede ell.

(nu 1. br.) -te (FrSneedJ.2^3. ABeckeJ28).
vbs. -inj (Tode.ST.II.72. S&B.). {jf. ty. elek-
trisieren, /"r. électriser; afl. a/" Elektricitet
eU. elektrisk) t) (især fys.) fremkalde elek-

trisk spænding i et legeme; gøre elektrisk.
vAph.(1759). Sal.V.887. | spec: lade en elek-

40 tnsk strøm passere igennem et legeme (især: i

helbredelsesøjemed). Tode.ST.II.72. Har I ikke
forsøgt at holde hende et Speil for Munden
. . Eller at electrisere hende (for at prøve,

om hun var død). Heib.PoetJ.270. D&H. 2) CJ

overf. (jf. Elektricitet 2, elektrisk 2): fylde
med begejstring, livlighed, iver olgn.; opflam-
me, en Ild, der nødvendig maae elektri-

sere dem, som ikke ere fulde af Pflegma.
FrSneed.1.56. saa meegen Magt har Musi-

50 qven paa disse Folk. De electriseres end-
og ved den allerringeste Musiqve. CitJSOS.
(SkoleprogrJSorøJ916.43). den Tale, der skal
electrisere Soldaterne. KierkJV.369. Bran-
des.VoU.1.240. Elektriser-, t ss^. ('/y«.;

til elektrisere 1. -kug^le, en. (foræld.) en
slagselektrisermaskine, hvor elektriciteten frem-
bringes ved gnidning af en glaskugle. Adr.^'U
1762.sp.l4. t -lad, et. (sj.) d. s. s. -maskine.
Rothe.(RahhÆJV.253). -maskine, en.

60 apparat, hvormed elektricitet frembringes ved
qnidning afpuder nwd en glasskive olgn. Adr.
''^/il762.sp.9. AWHauch.(1799).343. Chri-
stians.Fys.56. jf.: „Mariboes Skole", hvor
Schandorph spruttede Ild som en Elektri-
ser-Maskine.ChKjervlf.GTJJ82.

||
(sj.) overf.

:

lidenskabelig, kolerisk person. BrandesJV.30.

W. Beatrykt »/» 1921 18
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elektrisk, adj. [e'lægtris^] intlc. og
adv. d. s. ell. (1. br.) -t (AWilauch.(1799).
588. FGtildbJ.148. Birkedal.0.1.162). (Jf.
ty. elektrisch, fr. électrique ; af nylat. elec-

tricus, (vis) electrica, elektrisk (kraft); dan-
net af den eng. fysiker Will. Gilbert (f 1603)
af gr. elektron, rav)

1) (især fys.) til Elektricitet 1. vAph.
(1759). 1.1) som indeholder ell. besidder
ell.er ladet med, kan lede ell. frembringe
elektricitet, elektriske Machiner (o: elek-

trisermaskiner olgn.). Cit.l748.(IIistMKbh.
yil.521). man (har) troet sig berettiget
at inddeele Legemerne i electriske og
uelectriske. AWHauch. (1799). 538. Elek-
triske og Magnetiske Enheder. Christians.

Fys.728. elektrisk batteri, element,
felt, se Batteri osv. elektrisk kæde, traad
ell. (nu olm.) elektrisk ledning. Sal.V.
897. (overf.:) HCAnd.X.505. *Jo mere
Frosten stivner alt det Ydre,

|
Jo større

er den indre Trang til en
|
Elektrisk sluttet

Kiæåe. Aarestr.330.
|| elektriske fisk,

(zool.) betegnelse for forsk, fisk (især den elek-

triske aal, malle, rokke, se Aal osv.), der kan
frembringe et elektrisk stød. Funke.(1801).I.
342. Brehm.DL.III.240. 1.2) som staar i

forbindelse med, beror paa, hidrører fra
ell. frembringes af elektricitet, (den)
elektriske Kraft (o: elektriciteten). Suhm.Il.
63. (vulkanen) omgiver sit Hoved med
elektriske Uvejr som en mangefarvet Kto-
ne.JVJens.TL.9. Elektriske Svingninger.
Christians.Fys.219. i Lyn og Torden har
de elektriske Kræfter fra de ældste Tider
traadt Menneskene i Møde paa en vildere og
voldsommere Maade end de andre Natur-
kræfter. HffofetJ5Zefc^r.J.5. elektrisk strøm,
den elektriske strøm

|
elektrisk bag-

slag, se Bagslag.
|| (jf. bet. 2) billedl.; især

i udtr. som: Dette Udraab . . fo'r ligesom
et elektrisk Stød . . igjennem alle Musi-
kanterkonens Lemmer. P^Ifeifc. 118.14. *Der
laa en skjult, electrisk Gnist i Navnet.
Bødt.41. Hans Mund berørte hendes. Hans
stærke Legeme sitrede som under et elek-
trisk Slag. Drachm.T.lll. \\ m. overgang til

bet. 1.3: elektrisk lys. det hvide, med
overjordisk Styrke og Mildhed straalende
elektriske Lys. Brandes.XIV.342. Jørq.II.

237. SaUV11.25. (overf.:) stærk, klar belys-

ning, at stUle sine egne indre Erfaringer
i et elektrisk Lys. Brandes.II.314. 1 .3) hvor-

til der forbruges ell. som sættes i virksom-
hed (drives) ved elektricitet, (en) elec-

trisk KvLnT.Hauch.MfB.86. det elektriske
Blus . . sendte sin Strime af Lys frem over
Mjlret. Bang.S.37. Elektriske Lamper. Fore
L?194. elektrisk ringeapparat

i || Elektriske
Sporvogne klemtede frem mellem osende
og brølende A.VLtovixo\i)leT. LBrmm.TJO.292.

jf.: Paakørt af den Elektriske. Poi."/i9

1903.A.l.sp.6. Tilsk.1917.1.218.

2) (især Cp ; jf. Elektricitet 2) billedl. ell.

overf. anv. af bet. 1: elektriserende; ogs.

(især som adv.): som (af ell. ved) en elek-

trisk strøm (gnist); pludselig og vold-
somt olgn. *Elektrisk Glæden iler

|
I Tid,

som tænkes knapt, al Kredsen om,
|
Et

smitsom Smil, og hele Bordet smiler. Zet-
litz.Poes.85. 'Electrisk dine Blikke

i

Gjen-
nem mit Hjerte foer. Winth.V.123. *Efter
Bakkens Friction og elektriske Trængsel

|

Har Ungdommen altid, siges der, en Læng-
sel. Aarestr.106. Birkedal.0.1.162.
Elektrisk-hed, en. (sj.) det at være

elektrisk; ogs.: elektricitet; overf.: 'Elektrisk-
hed fra Aanden,

|
Gid funkle mig af Haan-

den,
I

Fra Haanden gieimem Pen,
|
Papiret

stoppe den! Wess.Anno.29. Elektro-, i

ssgr. [e'læ^'tro-] (ofte m. Iwvedtryk paa 2.

led, fx. -motor, -pletj {af gr. elektron, se

elektrisk; fys. ell. 0) elektricitets-; elektrisk

(1). -ing^eniør, en. ingeniør med viden-
skabelig og praktisk uddannelse i elektroteknik.

20 Bek. Nr.l47^^l%1903.D.i. Krak. 1916. 1544.
-magnet, en. jæmstykke, der gøres mag-
netisk ved en elektrisk strøm. Christians.Fys.

139. -magnetisk, adj. HCAnd.XI.104.
SaUYII.61. -magnetisme, en. Paulsen.
11.429. -motor, en. OpfB.UII.383. -plet,
et. galvanisk forsølvet nysølv. VareL.^624. jf.
Elektropletvarer. Krak. 1916. 1546. -tek-
nik, en. undervisningsfag ell. videnskab, der
behandler elektricitetens tekniske anvendelse.

io Anordn.Xr.l3S">/i2l901.

elemensk, adj. se elementsk.
Element, et ell. f en (Holb.Bars.Y.2).

[ela-, ele'mæn'd] Høysg.A0.1. flt.-er. {ænyd.
d. s. i bet. 1.1, 2 og 3; fra lat. elementum;
af uvis oprindelse)

1) især i flt., om de (mindste) enkeltdele,

hvoraf noget er (ell. tænkes) sammensat;
grundbestanddel. \.\) (isærkem., nu 1. br.)

om de uopløselige bestanddele, hvoraf alle le-

40 gemer bestaar ell. er sammensat; oprindelig
bestanddel; ogs.: grundstof. vAph.Nath.
11.195. Man kan læt formode, at Abrahams
Giæster (o: englene) ikke virkelig have
ædet af disse Retter . . De maae rimelig
have opløset de Ting, som bleve anrettede
for dem, i deres første Elementer. Pa^i/i.

JH.1.150. AWHauch.(1799).24. Grundstof-
fer eller Elementer. Paulsen.1.237. Sal.VII.
1079. (foræld.:) her er en god Smørelse,

50 den bestaar af 77 Elementer, der er Kraft
af hele Naturen i åen.JVJens.SS.118. jf.
1.2: De Organer, som danne Organismen,
ere sammensatte af anatomiske Elementer.
OBloch.D.^1.6.

jl
(nu næppe br.) i forb. m.

til: de til Viinaandens Dannelse nødven-
dige Elementer findes i Druesukkeret.
Brcendeviinsbr.l8. især overf.: *Hvorman-
gen Jordklimp har jeg ikke kiendt,

|
Udan-

net, raa, det blotte Element |
Til Menneske.

60 PKTrojel.(Rahb.LB.II.203). den (vil) vist

engang i Tiden . . blive en meget kjøn
By, — dertil har den alle Elementer i sig.

StBille.0al.IIL8. jf. bet. 2.2 slutn.: Der er

hos os Danske et stort Element til at spotte.

ECAnd.XL123. i.2) (især m) mer ell. min-
dre billedl. ell. overf. anv. af bet. l.i (og ofte
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vanskelig at adskille fra denne), liige og
krumme Linier, som er det første Element
udi Tegniagen.Wiedeicelt.T.8. det ethiske
Element i Kiærligheåen. Chievitz.FG. 117.

en Disharmoni mellem selve Folkecharak-
terens to naturlige Elementer: Alvoren
og Lunet. ClPet.0.111. Ved Ordet Element
betegne vi i Psykologien en enkelt Side
eller Beskaffenhed ved en Bevidsthedstil-
stand eller et Bevidsthedsfænomen. Høffd.
Psyk.^25.

II
om de enkelte lag i en befolkning

:

det nordiske element var stærkt repræsen-
teret i Kijev endnu i begyndelsen af det
11. århundrede. VilhThoms.Afh.1.381. ogs.

(især nedsæt.) om enkelte personer: Skolens
svagt oppositionelle Element, den mathe-
matiske Overlærer, havde (rektor) aldrig
ret turdet indlade sig med. Schand.AE.181.
(avlsforvalteren) har Overopsynet . . med
Høstarbejdet, hvor saa mange fremmede
Kræfter og løse Elementer, der ellers ikke
høre til Gaardens Folk, ere medvirkende.
VortHj.iy4.24.

II (jf. bet. 3; gram., nu næppe
br.) om de enkelte dele af ord, stavelser, fx. lyd,

bogstaver osv. Enhver Stavelse beståaer .

.

af ét eUer flere Elementer. Høysg.A G. 1.

Meyer.
\\

(i den katolske kirke) i ftt., om de
synlige, materielle dele af nadverens sakra-
ment, hostien og kalken (jf. elementsk 2).

hvert af de indviede Elementer eleveres
(ved nadverindstiftelsin). EAbrahamsen. Li-
turgiskMusik.(l91 9). 7. Sal.XIII.12 7.

2) {videre udvikling af I.1) efter en forældet
naturvidenskabelig inddeling: en af de fire
hovedbestanddele i den fysiske verden: ild,

luft, vand og jord. 2.1) (især i flt.) i egl.

bet. Elementerne skulle komme i Brand
og opløses. 2Pet.3.10. (jf Blich.(1920). V.ll).
hvor mange Elementer holder I for der
er? Holb. Bars.V. 2. det Subtile Element,
jeg meener Luften. smst.II.8. Ew.II.22.
*det blaae Element (o: havet)

\ Ei skiller
os ad. Heib.Poet.VIII.348. Paulsen. 1. 218.
overf.: *I (0: hovedstadsbeboere) har dog
egentligen Fisknatur,

| Omtumler i det
f^ske Element

|
Af kolde Høfligheder,

Oehl.F.177. *(han blev) sendt
|
Fra Hjem-

met i det Element,
|
Som kaldes Livet.

Winth.VI.152. jf. (spøg.): (fruen ligger)
endnu i Søvnens bløde Arme, (medens en
pige) bestyrer Kaøkken-Elementerne (o:
køkken-regionerne). Tode.V.20. \\spec., om de
naturkræfter, der tætiktes at bo i elemen-
terne : Disse Træer have faaet et aldrende
Udseende, ligesom jeg selv . . Elementerne
virker paa den døde Verden ligesom Sor-

fen paa den levende. Faye.LitArb.II.138.
e vilde løse og binde Elementerne og

herske over de Aander, der boe deri.
Hauch.III.188. Hrz.D.II.144. i udtr. som
elementernes rasen: Baud.Novelletter.
(1887). 118. ORode.EV.62. 2.2) (overf.) i

ent., om de livsforhold ell. (nu sj.) den
virksomhed, som man befinder sig vel ved,
som stemmer med ens natur, (især efter
en gen. ell. et ejendoms-pron). 'Hvi blev jeg

ej en Dreng, min Broder Lars en Piige,
|

I rette Element da kommen var enhver.
HolbJPaars.23o. Reiser, Handel og Vandel
syntes at være hans Element. Gylb.IX.135.
*I Hjemmets ensomme Stilhed

| hun var
i sit Element. PlotwJ.312. Sne og Is var
Ulvenes Element. TroelsL.I.4o. Falskheden
blev deres rette Element. JPJac.II.219.
DrachmF.1.323. jf: M. var krøbet fuld-

10 stændig ind i sin Skal; kun K. var ikke
bragt ud af sit Element. Han var fuldstæn-
dig optaget af sin 'Dame.sa.T.lo4.

|| (jf. bet.

1.1 slutn.; sj.) om en persons natur (væsen)
ell. tilbøjeligheder. Met er mit Element
at sukke. EtcJV.77.

3) {efter lat. elementa; nu især foræld, ell.

spøg.) i flt: begyndelsesgrundene af eU.

grundlaget for en videnskab; ogs.: bør-
nelærdom, da vi vare unge børn, vare

20 vi giorte til trælle under verdens elemen-
ter (^i8i9.Børne-Lærdom;. Gal.4.3(Chr.VI).
de første Elementer (af reliaionen). Suhm.
V.IO. En Person som kandf informere i

at skrive og regne, som og i Latinens
første Elementer. Adr.^yel762.sp.l6. Hauch.
MfB.44. MO. jf. : 1, som skulde være læ-
rere formedelst tiden, have atter behov,
at man skal lære eder, hvilke der ere be-

g
yndeisens elementer (1819: Begyndelses-
rrundene^ i de Guds Ord. Hebr.5.12(Chr.

VI).

4) {<.M0.; udviklet af bet. I.2) apparat,
hvorved der fremstilles elektricitet ad kemisk
vej; galvanisk apparat (ofte om det en-
kelte apparat som led i et batteri). Batteri
paa 6 Elementer. Scheller. MarO. tørre,
vaade elementer, se «. tør, vaad. || se-
kundært element, apparat, der kan op-
bevare og senere udsende elektrisk strøm fra

40 en anden strømkilde; elektrisk akkumulator.
Sal.VII.462.
Element-aand, en. [2.1] (foræld., sj.)

d. s. s. Elementaraand. Ing.EF.1.24.
elementår, adj. se elementær. Ele-

mentår-, i ssgr. (ogs. (især i ssgr. svarende
til elementær 3): Elementær-^, af elementår
(elementær) || af ssgr. svarende til elemen-
tær 3 m. bet.: som angaar ell. hører til be-

gyndelsesgrundene i et fag osv. ell. til begyn-
90 derundervisning, kan foruden de ndf. anførte

nærmes: Elementår-klasse, -metode, -skole
(SaVVII.82), -undervisning (Goldschm.lII.
283. SaUVII.82). -aand, en. [2] (foræld.)
aand, som mentes at opholde sig i et af de
fire elementer og være udtryk for dettes na-
turkraft; natxiraand (jf. Elementaandj. Ele-
mentaraand: IngÆF.I.i. en Havfrue el-

ler en anden Elementaraand. Gylb.VIII.
125. Drachm.X.4. Elementæraand: SaU

60 VII.83. -begreb, et. [1] (filos.) begreb,

som ikke kan defineres ved noget andet. Ele-
mentår-: Meyer. Elementær-: Sal.^VII.
82. -bog^, en. [3] (nu 1. br.) begynderbog.
Leth.(1800). Meyer, -del, en. [i] grund-
bestanddel; element (I.1). Meyer. || spec. (na-
ture.): d. s. 8. -korn. Aller.1.1024. \\ 03 uegl.

18*
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^j/". Element 1.2^; Elementardelene (af ku-
ren) er ikke mange, kun to, en ung Pige
og Foden, der træåer. DSt.1921.15. -for-
sikring, en. [2] (fagl.) forsikring mod
skade forvoldt ved ildebrand, orkan, forlis

olgn.; tingsforsikring (mods.: Personforsik-
ring). Skades- eller Elementarforsikring.
SalVL904. Hage?855. -ild, en. [1] (fys.,

foræld.) et stof, der mentes at være kilden

til varme (jf. elementarisk ild u. elemen-
tarisk 1). JBaden.FrO. Meyer.
elementarisk, adj. [ela-, elemæn'ta'-

ris^] (f elementarsk. Heitm.Physik.14). {jf.
ty. elementarisch; af,, a/" Element, sml. ele-

mentær; nu næppe fer.) 1) til Element 1:

d. s. s. elementær 1. || som indeholder ell. be-

staar af et grundstof; grundstofagtig.
Moth.^E71 ; især i forb. sow; elementarisk
ild, d. s. s. Elementarild. V80. Leth.(1800).
elementarisk sten, d. s. s. Elementsten.
vAph.Nath.IL196. 2) til Element 2: d. s. s.

elementær 2. || spec: som vedrører ell. be-

staar af de jordiske elementer ; fysisk; jor-
disk, (den) mørke Himmel-Luft . . er be-
friet fra alle Elementariske Particler. Holb.
Ep.II.360. Seitm.Physik.lé. || som vedrører
ell. beror paa naturkræfterne; jf.: (den unge
skuespillerindes livsfriske) Uro betyder En
ikke, at hun snart maa blive træt, lige

det Modsatte, den aabenbarer en elemen-
tarisk Utrættelighed, som Vindens, som
Naturlydens. Kierk.X.329. 3) til Element 3:

d. s. s. elementær 3. elementariske (bøger).

Høysg.2Pr.10. jf.: han fatter . . ingen pi-

kant Blanding af Lifligt og Berusende,
Spøg og Alvor; der er noget Elementarisk
ved ham, i den Grad, at han ikke er kom-
men langt ud over Elementarundervisnin-
gen. Goldschm.III.283.
Elementar-korn, et. [1] (naturv.) i

flt., om de mindste dele af cellerne, der netop
kan ses ved stærkest forstørrelse (jf. -delj. Sal.

V.927. jf.SaVVII.82. -kraft, en. [2] (1.

br.) især i flt., om elementerne (2.i) opfattet

som naturkræfter. Meyer, -lære, en. (1. br.)

\)[i og 2] lære om elementerne. Meyer.
|| (jf.

u. Element 1.2 ; sprogv., nu næppe br.) lyd- ell.

bogstavlære. Levin. Gr.1.2. 2) [31 undervisning
i et fags begyndelsesgrunde (jf. -lærerj. Meyer.
-laerer, en. [3] (nu 1. br.) person, som un-
derviser i et fags begyndelsesgrunde (jf. -lære

2). K., vor kjære aldrende Inspektor, en
fortræffelig Elementarlærer i Latin og
Græsk. Schand.AE.94. sa.UM.253.
elementarsk, adj. se elementarisk.

elementisk, adj. se elementsk. f Ele-
ments-j^ang:, en. (a/"Element l.i; bjergv.)

gang, aare, som indeholder stoffer som flus-

spat, blende, der tidligere ansaas for grund-
stoffer, i ren form. VSO. elementsk,
adj. [ela-, eleimæn'(d)s9r] (ogs. skrevet ele-

mensk.— f elementisk. vAph.(1759)). (ænyd.
element(i)sk, ty. elementisch; af Element)
f) t som adj. til Element 1 og 2. vAph.
(1759). 2) {vist af Element i bet.: en del

af sakramentet (se u. Element 1.2 slutn.), jf.

SV. element som ed, ty. beim, zum element;
sml. bornh. elemenskades (Esp. 504), sv.

elementskad; foræld., jf.: „Bruges under-
tiden i daglig Tale." YSO.; jf. sakramen-
t(al)sk) afskyelig; nederdrægtig; for-
bandet; pokkers. Moth.Conv.É36. du ele-
mentske Slyngel! jffo^fe.Jean.JF.5. sa.Bars.
IV.6. den elemenske Skjelm, Jens. Baud.
KK.42.

II
som adv., m. rent forstærkende bet.

:

io det er elementsk stort, smukt. Moth.^E70.
Element-sten, en. [l.i] {jf. ty. element-
stein; navnet, fordi den mentes at bestaa af
grundstof i ren form) T en art opal, som skin-
ner i alle regnbuens farver; firmamentsten;
ædelopal (jf. elementarisk sten u. elemen-
tarisk i;. vAph.Nath.II.196. VSO. VareL.^
195.

elementær, adj. [ela-, elemæn'tæ'r]
(nu 1. br. elementår [-'ta-V]j. {gennem fr.

70 élémentaire (ell. ty. elementår^ af lat. ele-

mentarius; afl. af Element, jf. elementa-
risk, elementsk) 1) til Element 1. ele-
mentår: JBaden.FrO. Meyer. || nu kun O
m. overgang til bet. 3: som vedrører ell. ud-
gør grundlaget for noget; tilgrundliggen-
de; egentlig. Tyngden er den élémen-
taire Central -Kraft i Massen. Kraft.(K
SelskSkr.III.245). Lys, Luft, Vand — alle

Tilværelsens elementære Goder. Jørg.L.34.

30 2) ^ii Element 2. elementår: JBaden.FrO.
Meyer. || næsten kun i ssgr., se Elementar-
aand, -forsikring. 3) til Element 3: som
vedrører ell. hører til begyndelsesgrundene for
en videnskab; ogs.: som vedrører ell. hører
til et begynderstadium

; forberedende; pri-
mitiv; „simpel", elementår: JBaden.FrO.
Mangel paa al elementår Dannelse. HCAnd.
XI.62. Jeg forstaar mig Udt paa spiselige

Svampe. JDet elementære er let: Flue-
40 svamp . . ligner jo Gift og Galde og Cham-

pignon . . er jo tiltalende nok at sé tiL

ORung.P.245. jeg kan spise og gaa og
sove, saadan de rent elementære Ting.
ThitJens.J.234. Sal.V.928. den elementære
undervisning, metode, skole olgn.

\ Ele-
mentær-, i ssgr. se Elementår-.
Elende, et (Moth.E46. Grundtv.SS.V.

360. Bøgh.III.156) ell. (nu alm.) en (Falst.

Ovid. 11 7. Oehl. NG. 24. PalM. TreD. 293.

50 Bang.TA.248). [e'læna] uden flt {ænyd. glda.

d. s., ogs. m. bet. „udlændighed"; fra mnt.
elende, n. (jf. ty. elendj, afl. af adj. elende,
se elendig; især poet. ell. foræld.) d. s. s.

Elendighed 2 (og 3). *0 Talsmand 1 lad os
finde Trøst ..

|
Saa al vor Elende

|
Smi-

lende vi glemme. SalmHj.277.4. *Nu syn-
tes at gaa an for Alvor hans Elende

|
Paa

Fare og Fortred, hånd saae fast ingen
Ende. Holb.Paars.101. Oehl.Digte.(1803).37.

60 *Eet Ord af Dig min Trængsel, mit Elen-
de

I
Til Fryd kan vende. Ing.RSE.VII.54.

Hrz.VI.162. strenge Ord om Verdens Elen-
de og alle jordiske Tings Forfængelighed.
JPJac.1.101. (sj.) i best. f.: Bang.TA.248.
Elende-klo(v), en. se Elandsklov.

elendig, adj. [e'læn'di] (f skrevet ælen-
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dig. Holh.Bars.I.l. PamelaJJSé). adv. (se

bet. o) d. s. ell. -t ell. (f) -en. {ænyd. d. s., jf.
glda. elende, udlændig; fra mnt. elendlch;

afl. af mnt. elende, adj. (osax. oht. eli-lendi,

-lentij, egl. smsat.: af e\i- (besl. m. eller^ og
en afl. af Land; bet. 1 er grundbet.)

O t (jf- ^(>9 Elendighed 1) som lever

(langt) borte fra sit land (og derfor er i en
ulykkelig stilling); især: som (p. gr. af for-
brydelse olgn.) er forvist eU. flygtet fra sit

fædreland; landsforvist; landflygtig.
Jeg som elendig ved Eaxinum herber-
gerer. Falst.0vid.131.

2) som p. gr. af fattigdom, trange ell. ulyk-

kelige kaar olgn. er t en beklagelsesværdig

tilstand; ulykkelig; (meget) ynkværdig.
2.1) (nu især bibl. ell. højtid.; ofte m. over-

gang til bet. 3.1^ om levende væsener, du
skal lade (de nedfaldne bær) blive til den
elendige (1871: Fattige^ og til den frem-
mede. 3Mos.l9J0(Chr.rI), en Fattig skal

ikke glemmes evindeligen, de Elendiges
Forventning ikke altid skuffes, Ps. 9. i 9.

Ach jeg ælendige Menniske! ..aldrig har
nogen Juul været saa maver for mig som
denne. Holb.Jul.8sc. Hun laae glædende .

.

ved den elendige (nu: stakkels^ Piges
Legeme (o: den brændte Tove).JngJPO.II.
263. 'elendig, ussel,

|
Hjertet fuldt af Nag,

|

Tænker jeg (o: Danmark) med Blusel
|

Paa mit Nederlag. PaZJtf. FIJI. i59. smM.
III.122. elendigere end Lazarus. Kierk.y.
113. (fattigkvartereis) Gaarde med . . elen-
digt Menneskekryb. Pan5'.TJ..^48. H m.
overgang til bet. ^.i: stakkels; „sølle"; us-
sel, de Smerter, som de elendige Gjæs
underkastes i Strasburg, hvor man spigrer
dem fast ved Benene i et snevert Rum .

.

og propper dem med Føde, for at Leveren
kan blive umaadelig stor og feed. PAEeib.
E.371. (regnormen) kunde jo ikke see, det
elendige Dyr. B^C^nd.FLi^. 2.2) (nu næppe
br.) som beror paa ell. hidrører fra fattig-
dom, ulykker osv. (ofte m. overgang til bet.

4.1j. Her er en elendig Tilstand udi denne
Stad. HolbæiutJ.l. sa.DRJ.l. Æreboe.24.
den fattigste Staaderes ælendigste Pial-
ter. Pamela.I.184. Ew.VIII.6. jf. bet. 3j:
„Herren er u-passelig." — „Ach ja! Hr.
Doctor! hånd er i en elendig Tilstand."
HolbJep.II.3.

3) iscer om personer: plaget af legem-
lig ell. sjælelig smerte. 3.1) (nu især dagl.
ell. dial.) forpint ell. (delvis) ødelagt af syg-
dom, strabadser olgn.; (meget) daarlig (I.l),

han er saa ælendig for sit Bryst, at han ikke
kand tale. Holb.Eex. V.2. mand skal dantze
om Natten, indtil mand af Støv og Mattig-
hed bliver saa ælendig, at mand maa give
SpUlemanden Penge for at holde op igien.
sa.Bars.I.l. Mads Kræmmer laae saa elen-
dig af Søsyge. In^.£^. 71.9, CBemh.XII.
96. da havde han sét elendig ud, elen-
dig. Paw^r. S. 344. FeUb. om et dyr: JPJac.
1.100. 3.2) (især dagl.) knuget ell. pint af
sarg ell. skam; meget bedrøvet eU. ned-

trykt; ogs.: skamfuld; flov. CBemh.VI.
32. Tante blev saa elendig over alle disse
Historier, og jeg troer ogsaa lidt flau.

TJngdGl.II.23. han var saa elendig af
Skam og Harme. JVJensJ).98. sa.EE.57.
Breum.HH.81. En stor pastel er lige mis-
lykket for mig, jeg er temmelig elendig
derover. KunstmusAJ.919.76.

4) (nedsæt, ell. foragt.; især dagl.) af ringe

10 beskaffenhed, betydning ell, værd; daarlig
(1.2); ufuldkommen; utilstrækkelig; us-
sel. 4,1) jeg tænker paa Kiødet, hvor ælen-
digt det saae ud og dog kostede 5 Skil-

ling Fxindet.IIolb.BarsJLl2. De øvrige
Malerier vare deels maadelige, deels elen-
dige. Bagges.L.II. 110. Versene er rent
elendige. BrandesJXJ14. Vejene er elen-
dige, næsten AUe maa rejse til Hest og
ikke tU Vogns. VVed.BB.178. JVJens.HF.

20 92.
I)
om personer: Han er en elendig Ta-

ler, Poet. VSO. denne lille elendige Kon-
ge (o: Karl VIII). Brandes.MB.139. || om
noget abstr. Beskyldningen er saa elendig,
at man ikke har holdet fornødent at svare
derpna..Holb.MTkr.lO. vi syede Prøve-
poser . . Lønnen var elendig. Drachm.FJ.
531. det er nogen elendige tider, vi lever
i

i
4.2) m. afbleget bet., som udtr. for stærk

ærgrelse, vrede olgn.; i forb. det erelen-
iodigt, at, det er ærgerligt, kedeligt, at; ogs.:

det er usselt, sløjt, at. dfet er ælendigt, at

den studerende Ungdom ikke lær at regne
i Skolerne. FrHornJ'M.9. Det er dog elen-
digt, at man skal forsømme sine Pligter
for en Haarskærers Skyld. VSO. det er
da ogsaa elendigt, at man ikke engang
kan faa en kop kaffe

| || ved skældsord ell.

i forbandelser olgn.: forbandet; infam.
Skaal og skidt med det hele . . siden man

40 har den elendige Kælling med. Esm.I.136.
Der har du dine elendige Legender! Jeg
vil ikke se dem for mine Q\ne\Jørg.Hl.
11. H (især højtid.) om personer: som intet

er værd i moralsk henseende; lav; neder-
drægtig; ussel, 'du er den elendigste
Forfører. OeW. 71.85, *Bi, Elendige!

| Jeg
spare vil min Hevn. sa.VM.102. (din) elen-
dige skurk!

|

5) som adv. 5.1) saaledes, at det maa
50 vække medynk eU. beklagelse; jammerligt;

ynkeligt. Deres Armod giør, at de maa
leve elendigen. VSO. nu iscer (jf. bet. 4:.i)

nedsæt. : Datidens tyske Enhedsbestræbelser
strandede saa elendigt, brandes. Fil.46 7,

Feilb.
II
(nu iscer dial.) foran adj. og adv.,

især m. rent forstærkende bet.: skiønt mand-
skab, det beste mand vilde see for øjne,

men elendig forsultne. Jtlwei. 455. Høet
(bliver ofte) elendig Ude bierget . . efterdi

60 de ey vil give sig Tiid med at rive, indtil

Græsset er fuldkommen veyret. OecMag.V.
249. (lyset) var saa elendig hitte. Krist.

JyF.V.133. Feilb. jf.: Han ligger elen-

digen plaget af Feberen. VSO. 5.2) (især
dagl.) jf. bet. 4.2: paa en meget mangelfuld
ell. utiJMrækkelig maade; slet; meget daar-
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ligt. skrive elendig. TBaden.Suppl.88. Han
taler . . elendigen for sig. VSO. Dersom han
trængte til at forsvares af en Mand, der
strider saa elendigt for ham. IIeib.(MO.).

det arbejde er elendigt gjort
\

Elendig-hed, en. fit. (i bet. B) -er. 1)

[1] (foræld., sj.) udlændighed. *Lad mig
døe

I

I Fædrelandet . .
|
Dig rører intet?

Vel, — saa lad mig vandre
|
Da i Elen-

digheden (Oehl.VI.187: Landflygtigheden/ io

Oehl.HS.(1815).49. 2) [2] ulykkelig tilstand

ell. ulykkelige, usle forhold (især: p. gr. af
slette økonomiske kaar); stor nød; høj grad

af fattigdom. Gud haver gjort mig frugt-

bar i min Elendigheds Lanå. 1 Mos. 41.

52. 2Mos.3.7. redde en Familie af yder-
ste Elendighed. HoZ&.Z>Æ.J.i. Høysg.S.120.
Synden er Aarsag i al den Elendighed,
der er til, baade indvortes og udvortes,
baade timelig og evig. Katek.§51. (han) 20

forkom som omvankende Visesælger i den
dybeste apostoliske Elendighed. JVJens.
NH.165. AndNx.PE.III.58. jf.: *(den gode
borger) offrer sit Arbeid og sin Sved

|

For at bøde paa Statens Elendighed. Heib.
Poet.X.259. forgyldt elendighed, se

forgylde. 3) [3] især i flt., om legemlige

ell. sjælelige lidelser, forvoldt af sygdom, sorg

osv. Herre! kom David ihu, og alle hans
elendigheder ("iS^i :hide\ser).Ps.l32.1(Chr. 30

VI). vor heele Levnet er en Kiede af

Elendigheder. Holb. Mase. II. 3. (han har)

følt meget af Elendighederne, de Belei-
rede i den Tid maatte udstaae. Wand.
Mindesm.1.347. Lund.ED.153. Hun var
grædefærdig af Elendighed (fordi hun ikke

kunde faa hvalpen til at drikke). AndNx.MS.
133.

II (1. br.) m. mere konkr. bet., om smerte-

fuld, langvarig sygdom. Hoste eUer Kold-
feber eller saadanElendighed. Gylb.IV.197. 40

Kræft og andre Elendigheder. AndNx.PE.
1.241. -O W (især dagl.) daarlig, ussel til-

stand. Det er ret en Elendighed med Tie-
nestefolk i vore Tider (o : de duer ikke me-
get). VSO. af østrigsk fyrr . . er her exem-
plarer af udmærket væxt . . Bjærgfyrrene
.. skal derimod være den rene elen-
dighed (0: meget smaa, usle). HVClaus.H.
295. jf. bet. 2: Er det icke en Elendighed
. . at boe i dette Lanå? Holb.Jean.V.l. 50

Elendighedis-kappe, en. [2] (spøg., 1.

br.) om en (lang) kappe, spec. en havelok
(der kan skjule fattigdom ell. tarvelighed i

klædedragt). JVJens.M.IV.131. DagNyh.^ls
1921.6.sp.4.

Elends-klov, en. se Elandsklov.
Elens-i'od, en. se EUensrod.
Elev, en. [e'le'v] (f m. fr. form: Eleve.

PAHeib.E.198). flt. -er ell. (vulg.) -ere (Bang.
SE.173). (fra fr. éléve, afl. af elever, op- 60

drage, egl. : løfte op; jf. Elevator) person, som
modtager undervisning ell. vejledning. 1) (især

skol.) barn (ell. yngre person), der undervises

(i en skole); discipel (I.1). FrSneed.I.152.

(hun) er saamænd den flittigste og artigste

Elev, vi have her i Institutet. 2fei6.Poe<. FJ.

45. „Elev" (o: Alumnus) paa Akademiet.
Schand.0.1.53. Skolestraffe for Elever i Al-
mueskoler. Ooos.III.208. Det er ikke Tonen
blandt mine Elevere, sagde hun . . Frøken
Jensen var ikke saa sikker i de fremmede
Ord. Bang.SE.173.

\\
person, som undervises

af en privatlærer; privatelev. Gram.Breve.130.
(prinsens) Mentor . . en Gejstlig, der for-

hen havde været hans Lærer. Denne Mand
(udmærkede) sig ved en varm Iver for sin

Kongelige Eleve. PAHeib.E.198. 2) (yngre)
person, som uddannes ell. oplæres i en kunst,

et fag olgn.; discipel (I.2); lærling. Berl
Tid.^^/iolSOé. (musikeren) fik en Mængde
Elever. Hauch.ND. 161 . Drachm. VIII. 23.
om person, som uddannes paa apotek (jf.
Apotekerelev; nu aiw. Discipel/ paa mili-

tærskole (jf. Befalingsmandselev), paa land-
brugsskole ell. hos en praktisk landmand
(VortHj.IV4.26; jf. Landvæsenselev/ paa
hospital (til sygeplejerske) osv.

\\
person, som

uddannes af en enkelt fremragende lærer

(universitetslærer, kunstner) og tager ham
til mønster (jf. Discipel 2.2/ RudBay.EP.
III.103. alle danske Mathematikere ind-
til de sidste Aargange er hans (o : en pro-

fessors) Elever. VidSelskOversigt.1919120.67.
billedet er næppe malet af Rembrandt,
men snarere af en talentfuld elev I Elev-,
i ssgr. af Elev (især i bet. 2), fx. Elev-ar-

bejde, -koncert, -skole (fagskole for unge
kunstnere, underofficerselever osv. Tjeneste-

regl.175. SaUVII.91).
Elevator, en. [ela-, ele'va'tmr] flt. -er

[-va'to*(r)j] (fra eng. elevator, afl. af lat.

elevare, løfte op) apparat, der (drevet

med elektricitet olgn.) fører personer ell.

varer op ell. ned (jf. Favknnst). I mange
moderne Bygninger, der . . ofte have fem,
seks . . Etager, anbringes der nu tU Dags
saakaldte Elevatorer. OpfB.UL47. VFolfh.

MarO.292. AxJuel.VS.24. \\ hertil bl. a.:

Elevator-fører, -skakt, -sporvogn (sj.; om
bjergbane olgn. Schand.0.11.281), -stol (kupé
i personelevator), -vogn (vogn til ammunition,
bøger i et bibliotek osv., som kan transporteres

m. en elevator. Wolfh.MarO.292).
Elfenben, et. [iærf(o)n|be'n] (ænyd.

d. s.; fra ty. elfenbein (mnt. elpenben/ egl.

omdannelse a/" Elefantben; fortrænger det æl-

dre Filsben) t) det hvide, haarde benstof,
hvoraf elefantens stødtænder bestaar,

især m. h. t. dets anv. som materiale ell.

handelsvare (jf. Elefanttand/ (et) Skib, som
bragte Gula og Sølv, Elfenbeen. iJugrJO.

22. *Ret som Carmel er dit Hoved,
|

Og som Elfenbeen saa i\m. Brors.237 (jf.

Højs.7.4). et lidet Oval-Portrait, malet paa
Elfenbeen. Eio.IV.244. allehaande Arbeide
af Elfenbeen (Chr. 71: filsbeen/ Aab.18.12.

hist og her kom en Tonsur frem, gul som
gammelt Elfenben. Schand.IF.34. en Tron-
stol af Elfenben, som hundrede Elefanter
har givet deres Stødtænder til. JVJens.C.
107. Frem.DN.60. brændt elfenben,
(fagl.) a/fald af elfenben, brændt til bensort

;
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elfenbenssort (jf. -hvidt). JLange. MF. 75.

fossilt (ell. gravet. Funke. (1801). III.9)
elfenben, mammut-elfenben. SaUVII.92.

II
om forsk, stoffer, der ligner (og benyttes som)

elfenben, fx. om tænder af flodhest, narhval
(Sal?VII.92), af hvalros (jfBrehmJ)LJ.
264. EMikkels.N.76), ell. om kunstig, elfen-

bensagtig masse af celluloid olgn. (Sal.' vil.
92). vegetabilsk elfenben, den hvide,

haarde frøhvide i elfenbensnødder. Warm.
Frøpl.128. (anat., 1. br.) om det stof, hvoraf
(menneskets) teender er bygget; tandben; den-
tin. Pamim.583. 2) gen. elfenbens ['ærf(8)n-
be(')ns] brugt som adj. (jf. Elfenbens- ndf.).

2.1) bestaaende af ell. forfærdiget af
elfenben (nu oftere sammenskrevet m. det

flg. ord, se Elfenbens-^. EUenbeens Pal-
ladser. Ps.45.9. Holb.Ul.1.6. Elfenbeens
tætte Kamme . . Elphenbeens Pudderknive.
Adr.^'U1762.sp.lO. PLevin.Hjem.(1919).77.
en elfenbens vifte, daase olgn.

j 2.2) (1. br.)

som ligner, minder om elfenben (1). hen-
des Elphenbeens Hænder. Holb.UsynlJIIJ.
et let, næsten ffjennemsigtigt Gevant om-
flagrede de elfenbens Skuldre. Jn^.Uf'. J.

82. Elfenbens-, i ssgr. [iærf(8)nbe(-')ns-]

af Elfenben 1: som bestaar af elfenben;
som minder om. ligner elfenben; elfenbens; fx.
-agtig, -daase, -farve, -gul, -hvid,
-knap, -vifte j| ogs.: som arbejder med ell.

i, vedrører elfenben, fx. -drejer (vAph.
(1759)), -handel, -handler, -skæreri
(Sal' VI1.93). -hvidt, et. (fagl.) hvid
benaske af elfenben (jf. -sort ). Sal.'' VII.92.
-maage, en. \ ismaage, Fagophila ebur-
nea Phipps. Sal.XII.118. -masse, en.
(fagl.) kunstigt elfenben (af hvidt, mineralsk
stof). Sal.*VII.92. -næb, et. \ hvid-
næbbet, nordamerikansk spcétteart. Campe-
philus principalis. D&H. -næbbet, adj.

i forb. elfenbensnæbbet spætte, \
d.s.s. -næb. BøvP.III.273. -nod, en. (bot.)

frø af elfenbenspalmen, hvis hvide anvendes
som vegetabilsk elfenben. VareL.'199. -pad-
dehat, en. Sf paddehat (svamp) m. helt

hvidt frugtlegeme, Limacium ebumeum (jf.
-svamp^. KoldRo.Sporepl.238. -padde-
rokke, en. % padderokke m. elfenbens-
hvid hovedstængel, Equisetum maximum.
Warm.SystB.203. -palme, en. 3( syd-
amerikansk palmeart, Phytelephas B. et P.
(jf. -nød samt -plante, -træ). Warm.Syst
B.272. -papir, et. (fagl.) fast og fint,

elfenbensagtigt papir (til miniaturmaleri
olgn.). VareL.U99. Et lille henrivende
(brev) af E\ienhensp!ipiT. EEri€hs.IKnibe.
(1908).23. -plante, en. ^ (1. br.) d. s. s.

-pabne. £)&H. -porcelæn, et. (fagl.)
en art elfenbensgult porcelæn (biskuit). Vare
L.'199. -sort, et. (fagl.) bensort af brændt
elfenben (jf. -sværte samt -hvidt^. vAph.
^ath.II.194. JLange.MF.75. VareL.'198.
-svamp, en. % d. s. s. -paddehat SalJX.
207. -sværte, en. (nu næppe br.) d.s.s.
-sort. Funke.(1801).1.626. -træ, et. 2(
(Ibr.) d.s.s. -palme. D&H. f Elfen-

træ, et. {vist omdannet af Elfenbenstræ

;

jf. SV. elfen-, holl. elpen-, elfenbens-) 3(

d.s.s. Elfenbenspalme. vAph!Nath.IlA99.
Elg, en. [æl'q] flt. -e ell. (sj.) -er (Suhm.

1.128). (cenyd. elff, oldn. elgr, besl. m. ty.

elch samt lat. alces, gr. alke ; genopt. (i 18.
aarh.) fra no. elg; alm.: Elsdyr; jf. Eland;
især 03 (poet.) ell. zool.) d. s. s. Elsdyr. 'Der
Elgen kneysende med lange Skridt omvan-

10 ker. Rein.I.ll. Han svømmede som en Fi-
skeodder . . og løb som en Elg. HauchJI.
289. Bich.1.240. JVJens.Br.58. Brehm.DL.
1.453. Elg-, i ssgr. ['ælq-] (især O ell. zool;
alm.: Elsdyr(s)->. -antilope, en. d. s. s.

Elsdyr(s)antilope 1. Brehm.DLJ.440.
Elger, en. flt. -e. (sa. ord som Alger;

sj.) lyster tU aalefangst olgn. SøLex.(1808).
41. (aal) fiskede jeg (i Norge) med Ell-
jere paa lange Stager, hvad man kaldte

20 at stange Aal. HBDhlpJJ20.
Elg-hjort, en. elsdyrhan (if. -okse, -tyr).

Brehm.DL.1.455. -ko, en. elsdyrhun. smst.

-okse, en. d. s. s. -hjort. S&B. -tyr, en.
d.s. AaLind.VersJI.20.

G) eligere, v. [eU'ge'ra] -ede ell (sj.) -te

(jf. JBaden.FrO.). {af lat. eligere, udvælge;
smsat. af e (ex), ud, og legere, plukke, vælge;

jf. EUte) udkaare, udvælge (til embede,
stilling olgn.). Moth.ConvJS37. Meyer. \\ især

30 (foræld.) i part. eligeret som adj. i forb.
eligerede borgere (ell. mænd. Karl
Schmidt.Medd.oyyiSkuespU.(1896).l 7), borgere,
der (indtil 1840) udvalgtes til repræsentanter
for en by (nu: Borgerrepræsentanter, By-
raadsmedlemmer o^n.). BadenJurO.I.129.
Ved Nytaarstid var der Raadstuesamling
i Byen; der skulde vælges eligerede Bor-
gere. GoldschmJI.87. LovLJI.250.
Eliksir, en. [elig-, elag'si'r] flt. -er.

40 {gennem mlat. elixir, afkog, medicin, fra
arab. el iksir ('el er best. art.), pulveret)
lægemiddel, der er en blanding afplante-
afkog olgn. (nu hellere i fagl spr.: tinc-
tura ell. liquor^; især om foregivne miraku-
løse midler, universalmidler (jf. Livseliksir^.
Eliksér: Moth.Conv.E37. Eliksir: Moth.^
E72. den Eleksir, man i Middelalderen
søgte at forlænge Livet med. HørupJI.29.
biUedl: af sete og hørte Fænomener ud-

50 destillerer (denne digter) en fin og ren
Elixir. Rimest.(Hver8.Dag.''*/9l920.8).
eliminere, v. [elimi'ne-ra] -ede. vbs.

Elimination (JBadenÆ'rO.II. Meyer.), (fra
lat. eliminare (af ex og limen, dørtærskel),
egl drive ud af husef) t) G) udjage, ud-
støde af samfundet; ogs.: bortjage, fjerne
fra et samfund, en stilling olgn. Moth.Conv.
E38. Efter Restaurationen blev han, og
adskillige andre paa en arbitrær Maade,

60 og ved et Magtsprog eliminerede af In-
stitutet. PAHeib.E.162. nu især m. overgang
til 2: (Lombroso) hævder Samfundets Ret
til at eliminere et saadant Menneske (o:

en vaneforbryder). Starcke.VK.131. 2) m. ud-
videt bet.: skaffe til side; bortfjerne;
udskyde. H (mat.) fjerne en størrelse i en
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ligning. Sal?VIL99. \\ O oveff. (jf. bort-
eliminere^: En Mængde ubekjendte Indi-
vidualaarsager blive . . saa at sige elimi-

nerede i Enderesultatet, deres Virkning
ophæves gjensidig. Westergaard.S.7. Reli-
gionen . . er blevet et væsentligt Element
i store Kredses Aandsliv, efterat den en
Tid syntes at skulle elimineres af dette.

Høfd.LT.123.
elisæisk, adj. se elysæisk.
Elite, en. [e'lida] flt. (i bet. 2) -r. (fra

fr. elite af élire, udvælge, sa. ord som eli-

gere; især CP) 1) det udvalgte, det bed-
ste („blomsten"), fx. af en krigshær, selska-

belig kreds olgn. JBaden.FrO. I hendes
Saloner samledes ikke, hvad man sæd-
vanligt — naragtigt nok — kalder Eliten
af Se\skahetWinth.VIII.140. en aandfuld
og elskovsfuld Elite af den bedste, paa
Indfald rigeste 'Ungdom. Brandes.IX.182.
Leop.B.138. livgarden anses for den dan-
ske hærs elite

i 2) (sj.) i flt, om de enkelte

personer (især soldater), der danner eliten i

et samfund (et særligt korps) osv. Meyer.
Elite-, i ssgr. (især G) ell. ii) til Elite 1 m.
bet.: udsøgt; udvalgt; af ssgr. kan anføres:
Elite-arbejder (KnudPouls.tJ.62), •bataillon,

-eskadron (MilConv.II.572), -frø (gart.; ud-
valgte, udsøgte frø, der anvendes til foræd-
ling. HavebrL.^294), -garde (VilhThoms.Afh.
1.3601, -P'ante (HavebrL.^295), -tropper.

Eljer, en. se Elger.
I. Elle, en. se I. El.

II. Elle, en. se II. Elv.
I. Elle-, i ssgr. ['æla-] sj. El- (Den stør-

ste Deel af Staden Venedig skal staae paa
EUstolper. vAph.Nath.IL203. jf. Feilb.I.

241/f.). — især poet. (ved sammenblanding
m. II. Elle-/' Elver-, se u. -krat, -mose. (ænyd.
glda. d. s.) af I. El (I. Elle); af de mange
ssgr. er udeladt -bark, -blad, -brænde,
-busk, -frø, -kær, -lund, -løv, -stub,
-stød, -ved oft.

II. Elle-, i ssgr. ['æla-] ogs. Elve(r)- ['æl-

V8(r)-] se ndf. (ænyd. d. s., glda. elfue(r)-,

oldn. alf(a)-; jf. Alfe- || om sammenblanding
m. I. Elle- jf. -krat, -mose samt Sal.- VII.

134, om sammenblanding m. Elv(e)- j/. -sten)

af II. Elv (II. Elle) || om forholdet ml.

Elle- og Elve(r)- kan bemærkes flg.: Elle-
er den lydret udviklede form og er derfor

eneherskende i dial. (se fx. -dreng, -kone,
-mandj og fremherskende i gamle faste ssgr.

som -vild; Elve- og (især i nyere tid) El-
ver-er fremherskende i de (især poet.) ssgr.,

som er optaget fra ell. dannet efter folkevise-

spr. (se fx. -hjem, -korn, -leg, -salj; af
disse sidste findes (især fra 19. aarh.) en stor

mængde, fx. (foruden de ndf. medtagne): fra

Selvets . . dybe Grunde stiger Elver-
disen op paany, omgøgler den vaag-
nendeVilje.Jør9.y£).5.*elverfine, skære
Melodier. I)raehm.SB.60. Engenes elver-
hvide TsLAger. Pont.F.1.296. Taagen var
kommen smygende op fra Vandet — el-

verlet og klar og hvid. Sick.IIÆ.118. *det

20

er Elvernat,
|
det er kosteligt koglende

LøieT.Drachm.XII.533. smst.567. *Egnen
(er) fuld af alskens Elversagn. flei6.Poe<.

III.386.

elle-ag:tig^, adj. [II] Ccp ell. poet., 1. br.)

som minder om, ligner ellefolket (og dets ver-

den); ogs.: trolddomsagtig; overnaturlig, elle -:

D&H. der er ved Monrads offenlige Op-
træden . . noget underlig Gjækkende, no-

lo get Elveragtigt. DagbU^K-il869.1.sp.l.
I)rachm.IX.166. Dette Ansigt havde . .

noget Udansk ved sig, ja endogsaa noget
Uvirkeligt, niesten noget Elveragtigt. Gjel.

Møllen.(2.udg.l911).162. -barn, et. [II]

(dial.) barn tilhørende ellefolket. Byttinger
og EUebørn. Bist..LM.42. Krist.JyF.III.41.
Feilb. I. -blæst, en. [II] {efter no. elve-
blåst, -blest, alvblåst (se MM.1920.121f.);

jf. II. -blæst; sj.) sygdom, vist især hudsyg-
dom, som if. folketroen skyldes, at ellefolk

har ,.blæst", pustet paa en (jf. -skudj. Elve-:
SaUVII.135. II. -blæst, part. adi. [II]

(jf. I. -blæst samt jy. omme-, væselblæst
(Feilb.); dial.) som er blevet pludselig syg
(besat) olgn. (if. folketroen, fordi ellefolket

har blæst paa ham; jf. -skudt/ Saaby.''

-bor, en. se Hellebor. -butte, en. se El-
butte, -dans, en. [II] 1) (især poet.) elle-

folkets (-pigernes) dans (jf. -leg samt Alfe-

30 dans/ Elle-: Moth.E42. *Men alt som han
kom udi Lunden saa grøn,

|
en Elvedans

gaar der let og skøn. SangB. 154. Becke.
ND.63. Elver-: TroeUL.^VII.239. Drachm.
XII.565.

I) t (jf. -skudt, -vUd i;.- Elle-
dans . . den dans som folk danser i raseri,

når de er stukken af en tarantel. Moth.E42.

2) (jf. SV. ålvdans samt no. ælvedans, bar
plet i en eng; især dial.) rund plet ell. ring
i eng olgn., hvor græsset staar tykkere, if.

40 folketroen fordi ellefolk har danset i ring-

dans paa stedet (i virkeligheden fremkaldt

af en svampeart, jf. -dansbruskhatj; hekse-

ring. VS0.L41. MO. jf. MDL. samt ThieU.
III.193. 3) (dial.) S( d. s. s. -dans-brusk-
hat. JTusch.318. -dans-brnskhat, en.

S( nellikesvamp, Marasmius oreades Fr. (der

ofte vokser i kredsformede pletter; jf. -dans 2).

SaUiy.128. -dren^, en. [II] (glda. elffue

dreng; dial!) mandligt væsen af ellefolket

50 (jf -mand/ SaUV11.134. Feilb. Kvæmd.
-dronning, en. [II] (poet., sj.) ellefolkets

dronning (jf. -konge samt Alfedronning/
*Dér danser Dværg, og dér danser Elv,

|

dér danser hun Elvedronningen selv.

FolkeviseriUdvalgvedSvGrundtv. (1882). 177.

II
(vist kun hos Grundtv., som gengivelse af

eng. the Fairy Queen) Ælve-Dronningen
i den Engelske Poesi, der gav hver Kæmpe
sitÆventyr ved det „runde Bord". Grundtv.

60 BrS.189. sa.PS.y1.204. -folk, et ell.pl.

[II] (ogs. Elve-: Ing.BSE.VII.292. HBrix.
VGD.22. Elver-: Heib.Poet.III.381. Drachm.
X.83). (ænyd. d. s.) if. folketroen: natur-

væsener, boende i (elle)skove (Jf. -krat 2/
(elle)moser (jf. -mose 2) ell. (især sjæll.) i

høje (jf. Bjerg-, Højfolk^, der som regel
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tcenlces at vilU skade men7ies1eet ell. lokke det

til sig (snil. II. -blæst, -skudt, -vild^; elver

(jf. M); som pi.: MothJE42. ¥80X42.
ifaldne Lysaander eller Luftengle (Svart-

alfer, YÅ\eio\k).Ing.RSE.VII.292. disse

gamle Viser om Elverfolk, Nisser og Tto\-
de. EeibJ*oet.III.368. MDL.98.681. Fugle
kom ud og gik ind (af skrænten) som El-
lefolk af en GTæs\ia\.JPJac.II.273. JVJens.
FD.117. SaUVII.133ff. Feilb. Kvæmd. (koll.

ient.:) Eeib.PoetJII.401. ThieUJIJ76JIL
193. AarbPræ8tøJ920.81. | \ i ent., om et

enkelt væsen af ellefolket: ihvorvel (træet)

seer ud som andre Træer, er det dog et

Eliefolk, som om Natten gaaer levende
omkring i Skoven. Thiele.II.o3. -frne, en.

[irj (dial.) kvindeligt vcesen af eUefoUtet (if.

-jomfru, -kone, -kvinde, -mø, -pige^. Elle-

frue . . en skoumø, som boer i nver stor
el. Moth.E42. Ing.EMJI.lo3 (se u. -mose 2).

SvGrvndtv.GlM.155. paa Falster (bruges)

„Skovfruen" jævnsides med Eliefruen. SaZ.*

VII.134. -hjem, et. [II] (glda. elfuerhiem,
no. alvheim, oldn. alfheimr, alfernes bolig;

O ell. poet.) eUefolkets^ bolig eU. (især) den
af ellefolket beboede verden (jf. -land). Elle-:
D&H. en jordisk Kvinde .. i Elvehjem.
HBrix.yGD.12. Elver-: Sal.^VIIJ35. (fol-

kevisen) Hr. Bøsmer i Elverhjem (Tlvehjem.
DgF.II.102). CSPet.Litt.lJ61. -h»j, en.
ni\ fElve-: Ing.VS.IIJ10. DaniaJXJ49.
Elver-: Heib.PoetJII.380. CSPetJAttJJGl).
(glda. elfue(r)høy) høj, hvori eUefolket tæn-
kes at bo (ofte som propr., se MDL.98. Trap.*
III.375. FeUb.lJ242.IVJ27). EUe-Høi . . Er
en høi med elletræer hvori eUefolk men-
tes at boe. Moth.E42. TS0J.42. Ellehøien.
(titel paa digt).Oehl.Digte.(1803).56. »Jeg
lagde mit Hoved til Elverhøi,

|
Aline Øine

de finge en T>\ale. Heib.PoetJIlM6. El-
verpigerne dandsede allerede paa Elver-
høi. lfC4nd.FI.o. -jemfm, en. [II] (^J
Elve-: DaniaJX.148. -kene, en. [tq
(glda. ellkuone (DgFJlJ03), oldn. alfkona;
dial.) d. s. s. -frue. MothÆ42. Ellekonen er
ung og forførerisk at see til, men bagtil er
hun huul som et Deigtvig. Thiele. II. 176.
•Ved Midnat EUekonen \i\at

\
I Mose-

taagen åsitiåseT.Winth.XD.132. Ellekonen
bryggede nedenfor paa Engen. Sc^c/c.5

(jf. mosekonen brygger u. II. brygge 1^.

MDL.98f FeilbJ.242. Sal.-VIlJ34. -kon-
ge, en. [II] (Elve-: Junge.301. Elver-: Eeib.
PoetJII.36o. Drachm.XJOO). (ænyd. d. s.,

glda. elfuerkonge; jf. Elv(e)konge) elle-

folkets herre (jf. -dronning, -stingerj. *Min
Fader! Elkongen vinker ad mig, | Elle-
kongen med siu Krone og Svands. jBZicA.

(1920).III.lll. Winth.NDigtn.25. Thiele.

III.193. MDL.98. Kvæmd. | efter særlig

sjæll. folketro: en kæmpe, „vild jæger", som
tænkes at bo i Odsherred (SaVVlIJ34) eU.

iscer i Stevns, og som nægter enhver anden
konge adgang tU sit omraade. MothÆ43. "Fra
Arilds Tid en Elverkonge hersker

| Fra
Aaen her til Stevens høie Klint. HeibJ^oet.

k
IV. Keatrykt»/io 1921

111.377. Thi€le.lJ20o. MDL.99. SaLV.968.
AarbPræstøJ920.81. | (sj.) i flt., om de en^
kelte mandlige væsener af eUefolket : (af disse)

Aander, paa Eddaisk Alfer, har Bonden
ustridig dannet sine Elve- og Ellekonger,
nogle Personager, som . . ligne de Gam-
les Markguder, Fauner og Satyrer. J«rj^c.
301. en Ellemose, hvor Lygtemænd og
Ellekonger søge at forvirre hans BUk.

10 ØrstÆrJ.263. -kern, et. [II] (glda. eluer-
kom (DgFJI.104); foræld., sj.) et af eUe-

folket brxigt trylleiniddel. Elvepigen giver
sin Tjenestekvinde Besked om at hent«
et Horn med Vin og kaste to Elvekorn
deri. EBrix.VGD.21. Eecke.(BerlTid.'''U

1911Aft.5.sp.3). (overf.:) sa£BJ09. -kra-

fe,
en. [H \ Coracias garrula L. Moth.

43. KjærbøllJ34. Bogan.IIJ88. -krat, et.

(i bet. 2 ogs. Elver-: EeibJ*oetJII.379.403).
20 1) p] krat af elletræer. MothJE43. Goldschm.

IIIJ293. 2) (ved sammenblanding m. II. Elle-
(Elver-), jf. -mose; poet.) krat (af elletræer),

der tcenkes beboet af eUefolket (-kongen). •Her-
ligt, en Sommernat

|
Drage til Elverkrat.

Heib. Poet. III. 468. smst.445. •bag hvide
Taager lyder

|
det betagende Kor

| fra
Ellekrat, hvor Mosebunden gynger. Sc/iand.

SD.214. Stuck.AT.2. -kvinde, en. [II]

(ænyd. d. »., glda. elfuequinde (flt); især
30 dial.) d. s. s. -frue. Elle-: Moth.E43. »hvis

vel du vil i Verden fare, | tag dig for
Elleqvinder vaie. FrankjSD.80. ThieleJI.
122. Sal.^VII.133. Feilb.IVJ27. Elver-:
Drachm:XII.602. Dania.VII.30. -land, et
[II] (poet.) d. s. s. -hjem. •Nu danses der
..i Elverlands blaanende Riger. Z>rac^m.
XII.533. smst.X.83. Q (overf.) om et fortryUet
land ell. en drømmeverden, at han ikke
længer var en Leg for maaUøse Længsler

40 og taagede Drømme, at han havde reddet
sig ud af dette Elverland, der var vokset
op med ham. JPJacJI.92. EoffmannJSS.
29. jf. : Elverlandet (o : Italien) lod ham ikke
glemme, hvor han var født og havde faaet
Klæderne skaame. KMadsJj.180. -leg, en.

[m (jf. Elvekvinders Leg. DFU.nr.7.18;
poet., s/.) d. s. s. -dans 1 (jf. Alfeleg^. 'Ridd-
ren, der en Aften i Elvelegen kom (o:

blev lokket af elverne). BeckeJi^D.59. Elver-:
50 Drachm.XlI.592. -mand, en. [E] (dial.;

jf. -dreng^. EUemand . . mener gemen mand
at være en trold i ellemoser, som gør folk,

der sover i mark eUer moser, tåbelige.
Moth.E43. Eostr.ML.33. Kvæmd. jf: en
Kæmpehøj — Eliemandshøj enl^DracAm.
XJ03. samt Ellemandsbjerget (navn
paa en bakke paa Eelgenæs). -mose, en.

(i bet. 2 ogs. Elver-: Drachm.XII.o86). 1)

[Tj i egl. bet. Moth.E43. CVaupell.S.o. Frem.
60 DN.330. 2) (jf. n. EUe- samt -krat 2; iscer

poet.) m. btbet.: mose, som bebos af ellefolk.

Ørst.BrJJi63 (se u. -konge;. OeUMY.194.
hvad han sagde om Ellefruen her i Sko-
ven ved Ellemosen, forstod jeg nok. Ing.
EM.II.153. Drachm.XII.537. SæVII.133.
-me, en. [II] (glda. elfuermø; poet^ jf.

19
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-frue. *(hun) dandsed som en Ellemø.
Winth. XL 190. Elve-: HBrix.VGD. 13.

kunde han i den lyse Sommernat se El-
vermø en træde Dansen. Dracftm.XrJ.556.
Dania.VII.29.
Ellenis-rod, en. ['æl(9)ns-] (f Elens-.

VSO. — ogs.: Sankt EHensrod. JTusch.114).
{ænyd. sancte Elene rod (ved tilknytning til

„helgeninden" St. Ellen, Helena); efter ty.

Helena- (Helenen-) kraut, -vnirzel; af lat. lo

helenium, gr. helénion; jf. Alant(srod))

3f alant, Inula (Helenium) L. JTusch.114.
vAph.Nath.II.204. den store solsikkelig-

nende Alant eller Ellensrod. Frem.DN.230.

II
(dial.) om roden af alant (som lægemid-

del); alantsrod. FolkLægem.I.20.
Elle-pige, en. [II] (jf. -frue samt Alfe-

pige;. Elle-: Oehl.Digte.(1803).257. de dei-

lige Ellepiger, der endnu svæve for vor
poetiske iUmues Fantasi, naar de lette 20

Aftentaager oplyses af Maanestraalerne.
Ina.EF.III.173. Bødt.8. MDL.98. Drachm.
XII.546. Feilh.1.242. AarbPræstø.1920.81.
Elve-: Sibb.II.l?6. Dania.IX.148. HBrix.
VGD.14. Elver-: Sibb.II.124. *De Elver-
piger dandse bag Krat og bag Træer

|

Og dreie sig som Taager, der jages af

Yiiid.Hauch.LDB.164. HCAnd.VI.5 (se u.

-hø]). Drachm.XII.592. Pont.GA.40. overf.:

(jeg) havde Følgeskab af den indtagende 30

Elverpige, der hedder IRnsion. Bø7-d.TB.
219.
eller, konj. (og adv., se bet. 4c). ['ælar;

alm. tryksvagt: æli] Høysg.AG.101. ogs. (især

i forb. m. enten, hverken osv.): ['æl'ar] (nu
kun dial.: heller. Holb.UlJ.l. Biehl.Br.59.

JakKnu.S.112. Thorsen. 37. Feilb.1.242).
{ænyd. d. s., glda. ællæ(r), æda. ælla(r), æl-
læ(r), sj. ællis, adv. og konj., oldn. ella(r),

elliga(r), adv. (sj. som konj.), got. aljalei- 40

kos, ellers, jf. got. alja, end, undtagen; afl.

af got. aljis, anden, lat. alius, gr. åUos (jf.
elendi^^; 2. led i elliga(r) er afl. af Lig i

bet.: skikkelse; grundbet.: af anden skikkelse,

paa anden maade, i andet tilfælde; egl. sa.

ord som ellers og endnu i dial. ikke adskilt

fra dette (se bet. 4.1), jf. ellers 6 || tidligere

(ogs. i ænyd. glda. Kalk.LL.206f.) og endnu
i dial. sammenblandet m. heUer, se ovf. samt
bet. 4.2, jf. ellers 5 || opr. kun adv. (konj. var 50

i æda. æth(æ), oldn. eoa.,jf. eng. or, ty. oder^;
konj. udviklet af forb. æda. æthæ ællær,
oldn. edsL ella(r); se FalkT.Synt.225f.; jf.
Arkiv.XXVLII.170ff.)

1) adskillende flere ell. især to (hinan-
den modsatte) tilfælde ell. muligheder, udtrykte

i sideordnede led (ord ell. sætninger), (skulde

eller forekomme flere gange ved en række af
sidestillede led, udelades det i skriftspr. ofte

undt. foran sidste led; jf. ogs. u. bet. 3 samt 60

Basth.GT.190f. Mikkels.Ordf.150f.). l.l) især

i spørgende, nægtende ell. betingende sætn. (ofte

mods. et foreg. adv. som enten, hvad (hel-
ler, enten), hverken; se disse ord samt
IV. baade 2 slutn.). Hvo som almindelig
Vej . . formeener, eller aflukker, eller foran-

drer, eller spilder med Giyft, eller Pløjning.
DL.3—15—2. Du skal ikke begjere din
Næstes Hustru eller hans Svend eller hans
Pige eller hans Oxe eller hans Asen eller

Noget, som hører din Næste til.2Mos.20.
1 7. Herre 1 naar have vi seet dig hungrig,
eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen,
eller syg, eller i Fængsel, og have ikke
tient dig? Matth.25.44. Eiv.VIILl39. (hvem
som bryder en pagt,) som han har indgaaet
med sin Ligemand, uden sammes For-
seelse eller Samtylske. sa.(1914).1.30. Tit-

lerne maae ikke adskUles ved Ordet „eller",

men forbindes med Ordet „og", thi hos
mig ere Embederne ikke adskilte, men
forenede. Heib.Poet.IL8. *Han myrdet blev
i denne Nat,

|
Eller maaskee fandt han sin

Død i Tvekamp. Hauch.DV.IILl89. Efter
Omstændighederne trak Rytterne sig til-

bage til Fodfolket eller dette styrtede frem
til Hjælp for Rytteriet, brandes. Cæs.71.53.

il

især ved to modsætninger, der absolut ude-
ukker hinanden. Paris har ingen Roe haft
Nat heller I)a.g. Holb.Ul.I.l. *vi (vil) seire

eller falde. Rahb.Tofd.107. *Skal man ved
Barnets Fødsel glædes eller sørge ?PaZM.
LV.28. *Siig nu, om Du vil ha'e mig:

|

Ja eller ^e\? Rich.1.32. *til Arbejdetl Liv
eller Bødl Socialistiske Sange. (1885). 3. nu
eller aldrig! se u. aldrig 1. en eller an-
den, se anden 2.5. i spørgende bisætninger

kan leddene sidestilles ved om— eller olgn.

(nu sjældnere enten — eller, se enten).

*0m verden falder eller staar, I Han (0:

studenten) mellem Oldtids vise gaar. PMøll.
1.37. Ingen kan endnu med Sikkerhed
vide, om Sagen faar et heldigt, eUer uhel-
digt Udfald. MO. Mikkels.Ordf.503. jeg er

i tvivl, om jeg skal vente lidt eller kom-
me igen senere > m. nægtelsen ej (se I. ej

1.2) ell. sjældnere ikke som andet modsæt-
ningsled: Om denne Magt vil seire i Kri-
gen, eller ikke, er endnu ikke afgiort.

MO. det rager ham en Fjer, om Bladene
dirrer under Kugleregn eller ikke. Tom
Krist.(Pol.''/sl921.6.sp.3). || udvidet m. adv.

ogsaa ell. (gldgs., dial.) og, naar leddene

staar mere adskilte (efter mening ell. sæt-

ningsbygning), især ved hele sætn. Alle Sa-
ger, som af denne Søehandel deris Op-
rindelse have, eller og af denne Søeret
dependere. DL.4—8—1. Herren (har) Magt
til at beskytte, i hvilke Dage han vil, ja

alle Dage, eller og til at ødelægge os.

Jud.8.15. *Min Aand det er da, eller og
min Tanke,

|
Som . . søger Dig. Bagger.

LI.436. Feilb.1.242. *Der jeg vil for gode
Ord

I

Eller ogsaa med det Onde
|
Mig

tU Hestestalden vove. Heib.Dv.57. Til Lyk-
ke var dette Fængsel ledigt, eller ogsaa
dets Beboer sov (alm.: sov dets beboer^
meget haardt. Hauch.IL254. MO. han maa
være syg, siden vi aldrig ser ham, eller

ogsaa er han (maaske) bortrejst
j || efter

en nægtelse i første led underforstaas næg-
telsen i andet (og flg.) led (jf. oldn. né samt
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bverken— eller; i alni. foretrækkes: ej hel-

ler ell. og — heller ikke^. Een Mand maa
ikke have (o: til ægte) sin Hustruis Slegt,

eller Hustruen hendis Mands Slegt. -DX«.

3—16—5. en fattig skal ikke glemmes
evindeligen; eller de elendiges forven-
telse fortabes 2Åtiå.Ps.9.19(Chr.VI}. Viis

ham ikke Regningen, eller fortæl, at De
er Skræder. Oversk.Gom.1^27. Saa maa F.
hellerint høste sit Byg heller kjøre det
hjem, til dét er aigiort. JakKnu.SJ30 nf.
ovf. spJ291 1.47). Han var ikke . . stolt eller

lod andre føle sin overlegenheå.. Mikkels.

Ordf.327. i nu ubrugelig anv.: heraf følger

tillige, at Sjælen ikke kan boe i Graven,
eller at Aanden kan være der, hvor der
ikke er Liv. Grylb.XI.45. 1^) styrende en
eftersætning (m. ligefrem ordstilling) efter en

bladende sætning for at betegne følgen af uly-

dighed mod befalingen olgn. (jf. ellers 1.2^.

Fort gaae din Gang, som jeg har befalet

dig, eller jeg skal giøre dig Been at gaa
paa.JRPauUi.SB.6o. Giv Eders Vaaben
fra Eder . . eller jeg dræber Eder. JSneed.
IX.116. "Vil din lange Tøs se, du kan
genne dine ÆUinger i Hus, eUer jeg skal

snakke med din Ryg. PMøllJ.306. Holstein.

T.lll. AKohl.MPJII.125. 1^) Q^somover-
gangsord, indledende en spørgende
hovedsætn., der ikke er fast knyttet til det

foregaaende (jf. oldn. e3a (Fritzner.1.288,

bet. 7) og ellers 3a). Jesus (sagde) til ham

:

stik dit Sværd paa sit Sted . . Eller me-
ner du, at jeg nu ikke kunde bede min
Fader, at han skulde tilskikke mig mere
end tolv Legioner Engle ?Jtfattft^6.5.3. Heib.
Poet.III.20. hvorfor (var) Din Bøn saa
udæskende? Eller var det ikke, fordi Du
troede, at Dine Lidelser vare saa store.

KierkJII.43. smst.II.22.

2) sammenfattende og sidestillende
to nærstaaende ell. ensbetydende led.

2.1) forklarende et led ved et andet, der
(tydeligere) udtrykker det samme: det vil

sige; med andre ord; udtrykt med et andet
maal, i et andet sprog olgn. Vocåler eller

Sélv-l^dende, og Consonånter eller 'M.éd-

Ifåenåe. Eøysg.AG.3. smstJS. 246 Millioner
Livres eller 56,375,000 Rd. Dansk. PAHeib,
US.537. Molb.DH.I.156. Siden spurgte
Frederik ham, om han da ikke vUde lade
sig primsigne eller betegne med Korsets
Tegn. Hauch.V.189. Dette andet Oplag . .

sælges for den billige Priis 3 Mk., eller

en ottende Deel af Bogladeprisen paa før-

ste Oplag. Kierk.V. 26. Elsdyr- eller Elg-
antilope (Bucelaphus). Brehm.DL. 1.440.

ofte i bogtitler olgn. : Jacob von Tyboe eller

Den stortalende Solåsit. Holb.III.291. Al-
kibiades eller Grækere i Forfald. Drachm.
(skuespiltitelJ.886). 2^) forbindende to led,

der omtrent (i visse tUfælde, i en ins hen-
seende, „praktisk talt" osv.) betegner det sam-
me; ofte saaledes at det sidste udtryk ret-
ter eU. modificerer det første. Min Elskede
er lig en Raa eller en ung Hjort. Højs.2.9.

Etc.(1914)J.80. han var ellers Kammer-
herre eller saadan '!sogetBlich.III.652.
•her han fandt

|
Ei noget Vertshuus eller

Kro. Winth.SS.49. som Gud skabte Mand
og Qvinde, saa dannede han Helten og
Digteren eller Taleren (o: ordets mand,
mods. helten, handlingens mand). KierkJII.
68. man kunde jo da heUerikke spørge
sig frem til den skjønneste Dame, ligesom

10 man spørger om, hvor Skomageren boer,
eller lignende. JakKnuJ)G.41. ofte i forb.

som: (tyske studenter) rygende eller ret-
tere dampende af lange Opstanderpiber.
BudBay.EPJ.56. han er ikke meget be-
gavet, eller rettere sagt: (han er) meget
ubegavet

i
han har vist gjort det af md-

sighed, eller (maaske) snarere af ond-
skab

i
D&H. eller da, se da 4.i.

3) ved omtrentlige talangivelser; ofte

20 i forb. m. et foranstillet, tryksvagt en (jf.
n. en 2\). t om en Snees Aar eller fleer.

Ew.(1914). III. 277. t en Snees Stykker
eller nogle fieer. smst.291. i Løbet af 6
Uger eller saa (vilde tnan) være Herre over
Undervandsbaadsfaren. Kbh. ^Itl91 7. 3.sp.4.

der gik en 5—6 dage eller mer
j | for-

bindende to tal af lav vcerdi; nu især: to hele

tal, der følger lige efter hinanden i talræk-

ken {om lign. udtr. i glda. og oldn. se Rimkr.
30 31, Fi-itznerJ.287 u. eda. 1; t talespr. (sml.

u. bet. 1 samt u. H. en 21.2^ udelades nu
oftest eller, jf. dog Feilb.IVJ27 samt skaansk-
bomh., sjæll.-falstersk tuUetre, trillefire, fil-

lefem, tilletolv (o: to eller tre, tre eller fire

osv. Esp. 403. Kort. 165. AarbFrborg. 1920.
88.98)) tre eller fire af Pladerne ere gand-
ske borte, og Resten saa forrustede, at de
ei duer meget. Langebek.BreveJO. To eller

tre Aar efter . . leed jeg et Tab, som rørte

40 mit merte. Ew.(1914).III.243. smst.291.

Jeg maatte gaae der ti eller tyve Gange,
inden jeg traf ham. VS0.VII.82. han har
været oppe til den eksamen en 8 eller 4
(alm.: tre-firej gange

\
en fem eller elleve

stykker, se u. elleve || m. eller og det sidste

talord stillet efter subst., især ved en — to.

Naturforskere har (o: i anledning af et jord-
skælv) faaet nok for et Aar eller to at

tænke Tp2L3i.Langebek.Breve.231. (jeg) har
50 kunnet feile paa et par Stykker eller tre

(af talopgivelser). Ew.(1914).II1.292. *en
Gang eller to spadserer den (o: en hund)
først

I

forbi (o: en slagterbutik) og skotter
og kigger. KaalundJ21. Drachm^TL.151.
For to Aar siden, eller halvtredje. JPJac.
1.164. skaf mig en kasse eller to af de
cigarer

j jf.: Skulde de ikke . . uddele
bytte, en pige eller to piger (1871: en
Pigf^ to Piger) for hver mand. Dom.5.30

60 (Chr.Vl). I {ænyd. en daler eller sex (Bor-
ding.I.318), en 5—6 daler, ænht. ein jahr
oder drei, en tre aar, ty. (talespr.) ein ta-

ger vier, tre-fire dage, hoU. een daeler of

tien, en 10 daler; jf. DStJ920.165; nu kun
bibl.) i forb. som: lad Pigen blive hos os
nogle Dage eller ii(o: en ti dage; Vulgata:

19*
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saltem decem diesj. lMos.24.55. Kunde jeg
faae mig et got Rør (o : spanskrørsstok), saa
vilde jeg nok spendere en marks Penge,
eller tre (o : en tre mark), derpaa. JSolbJlJ.
III.6.

4) som adv. 4.1) (nu kun dial.) d. s. s. ellers.

Esp.402f. Bremdum-Nielsen.SF.33 (skaansk).
Feilh.l'V.127. 4.2) {ved sammenblanding m.
heller, jf.ovf.sp.291 1.47 samt: de fleste con-

C.60. 1.2) (jf. 1.3 slutn. samt eller l.i) efUr
en bydende sætn. for at betegne en tru sel
ell. advarsel mod overtrædelse af den foreg,
befaling olgn. (især i spidsen af sætn.). Ligg
stille. Der blir ellers en Ulycke af.Holb.
Jean.y.3. Wess.23. *Nu maa du spinde,
ellers gaar det galt. Oehl.A.76. *Laan mig
nu din Ryg forsigtig,

|
Ellers taber jeg

min Skat. PMøll.1.110. vi skal tjene Penge.
fundere eller med heller, aut med potius. lo Helles bliver Mutter gal i Parykken. Hrz.

['æl'ars;

. éUersj.
vulg. ell.

Holb.MpS.312; se endvidere Brøndum-Niel-
sen.SF.9.13) f d. s. s. heller (jf eUers 5;.

De som legge sig efter boglige Konster
ere fleere (i Tyskland) end som fornøden
giortes. Paa Kiøbmænd . . er eller ingen
Mangel. Holb.Anh.75. Keyseren haver ikke
noget fuldkommen Souverainetet over det
heele Rige, ey eller enhver Fyrste i Sær-
deeleshed over sit Land. smst. 77. jf. smst.

45.81.101.

ellers, adv. (og koni., se bet. Q)
prov. ell. dial. æls] ellers (d. v. j

Høysg.AG.101.
||

(gldgs. ell. prov.,

dial.) m. forsk, former som elle(r)sens
(Schand.UD.137. KayLarsen.Glimt.(1904).
13), elles (TBruun.Vl.29), els (CGjerløv.
Synd.(1915).13), elsen(s) (CarlChrisiensen.

DitungeMandskab.(1919).28.PEBenzon.GR.
89), jf. Feilb.1.242. — ved sammenblanding
m. heller (jf. bet. 5 samt eYLer)

HolbJH.1.52. KomGrønneg.I.242.299. sml.

former som (nu kun dial.): hellens (Oehl.

XV.33. Oversk.Com.III.153), helles (Hrz.I.
28.IX.91. Thorsen.37.45), liellesens(Hostr.
G. 147. HSchougaard. Sæd og Høst. (1905).
166), helsen(s) (Aakj.VF.16. sa.FJ.18.
PEBenzon.SB.339); sml. endvidere Feilb.I.

242. (ænyd. glda. eUers, ællæs mfl., helle(r)s,

SV. eljes(t), no. elles, eng. else; egl. sa. ord

V.334. 1.3) efter en nægtelse (nu kun i til-

fælde, hvor der ikke kan være tale om mere
end to (modsatte) muligheder, hvoraf den ene
(den positive) da afvises med ellers; hvor
der kan være flere muliglieder, bruges nu saa,
i saa fald ell. en omskrivning), det er ikke
en Fjende, som forhaaner mig, ellers
maatte jeg bære det; det er ikke min
Avindsmand, som gjør sig stor over mig,

20 ellers kunde jeg skjule mig for ham. Ps.
55.13. *jeg ei kan føie mine Ord,

|
Jeg

havde ellers meget her at svare. Rahb.
Tord.90. t *Buen er ei stedse spændt;

|

Den ellers briste maa. Søtoft.Panth.l6. jeg
ser ikke godt (om aftenen), ell: jeg kan
ikke se (om aftenen), ellers skulde jeg
gerne læse bogen

j han er ikke rask,
ellers vilde han være kommet •

J|
efter et

forbud olgn. (en negativ imp.; jf. bet. I.2;

hellers. 30 nu alm. saa osv., jf. ovf.). *Ifald du haver
kier din Kaiemankes Vest,

| Saa staae mig
ei saa nær, den ellers faaer sin Rest. IT^ess.

40. PMøll.1.304. Snak ikke saa høit, for
ellers vaagner ')iMn.HCAnd.V.40. lad nu
være at skrige (0: skrig ikke) saa forban-
det 1 ellers bliver De kastet paa Døren.
Hostr.G.15. 1.4) i (bekræftende) svar (paa
et spørgsmaal i bekræftende ell. benægtende
form), alm. i forb. m. ja ell. jo (ved benæg-

som eUer (jf. bet. 6) m. adv.-endelsen -s (jf. 40 tende svar bruges saa, alm. i forb. m. nej

;

afsides, allesteds osv.) || saavel i form (se

ovf.) som m. h. t. bet. (se bet. 6) ofte sammen-
blandet m. heller)

1) i det tilfælde, at noget (i forvejen) an-
taget, hævdet, paabudt olgn. ikke sker, stem-

mer med virkeligheden olgn.; i modsat fald;
hvis ikke; uden dette (ofte i en begrundende
sætn., i forb. thi, for, da ellers^, l.i) (her-

ren maatte) hielpe dem, som ellers maatte

jf. det var ikke godt andet u. anden 5.4).

„Est du gall Dreng? har du anden Herre
end mig?" — „Det var ellers ilde." IToift.

UHH.III.4. er du saa (ikke) tilfreds? —
(ja, efter nægtelse: jo) ellers var jeg da
urimelig forcfringsfuld

| mon han er dum?— ja, ellers maa han være doven
j || naar

et enkelt ord ell. led i spø7-gsmaalet er særlig

fremhævet, kan der svares med et nyt spørgs-

miste loven, og fæderne-land. 2Makk.l3.11 50 maal (m. hvad, hvad for en, hvornaar osv

(Chr.Vl). *Det var om Midnats Tide
|
Vor

Frelser han blev født,
|
Til Trøst al Ver-

den vide,
I

Som ellers var forødt. Fæ^/er-
vers.Kl.l2. *Jeg maa til det, som meer er
vigtigt, mig begive,

|
Mand skulde ellers

(Holb.Paars.^II.C5^: hellers^ mig bebreyde,
at jeg ey |

Som en Historicus gik rette

Sti og Vey, Holb.Paars.137. Du maa bruge
de Midler, thi ellers opnaaer du ikke Maa

t forb. m. ellers^, har du skrevet ^tele-

foneret osv.) til ham? — ja, hvad ellers?
ell. hvad skulde jeg ellers gøre (have
gjort)?

i
kommer du i morgen? — ja^

hvornaar (skulde jeg) ellers (komme)? •

jf. (spøg.): Betyder de Rynker virkelig
noget, spurgte Fyrstinde C. betaget. —
Selvfølgelig. Hvad skulde de ellers be-
tyde, svarede Spaakonen. Bergsfedt.A.163.

let.FSO. det, der gjentages, har været, eo hvis det første spm-gsmaal indledes med et spør-

eliers kunde det ikke gjentages. Kierk.111.

189. han skyggede for sit Ansigt med den
bøiede Arm, da ellers Solen skar ham i

Øinene. HCAnd.V.59. *Ja det er netop
derfor, vi alle maa afsted,

|
For ellers

kommer Tydsken. Pi^afeer.77.^. JVJens.

gende pron. ell. adv., kræves et direkte svar

foran hvad ellers osv. „Naa, hvor kommer
Du saa fra?"— „Fra Byen. Hvorfra ellers."

Esm.II.141. Hvad vil du gøre?— (Jeg vil)

rejse. Hvad ellers? — Hvornaar vil du
rejse? — Nu straks. Hvornaar ellers?

j
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2) om hvad der gælder paa (alle) andre
omraader; i andre henseender eU. tilfælde,

under andre forhold, tU andre tider, paa
andre steder osv.; bortset herfra; for
øvrigt; for resten. 2.1) om et modsæt-
ningsforhold: om hvad der ikke gælder

det nævnte tilfælde osv., men (alle) andre,
(alm. i forh. m. menj. hun var hans ene-
ste; han havde ellers hverken Søn eUer
Datter. Dom.li.54. f en dag er bedre i

dine forgaarde end eUers tusinde (1871:
bedre end tasmåe). Ps.84.11(Chr.YI). c

(læses) som k forved h, a, o, u, men eUers
som s. HøysgAG.2. *han er svag,

I
Ei ellers

— men i Elskov. OeU.KG.338. 'Her er

Guds Huus og Himlens Dør,
| Og ellers

ingensteder. Grundtv.SS.I.3o. Jeg saae

hende i Kirken id^; men ellers seer jeg
hende 2ÅåT\g.Ing.EF.Y.107. Her strider

Følelsens Barnlighed mod Stilens Sikker-
hed eWexs. Brandes.XIlI.505. JPJac.II.
162. Poni.SM.o. (nu 1. hr.:) Ellers (forhen)

var det Skik, at Brudeparret red til Kir-
ken. 3fO. D&H. H i regelen; sædvanligvis.

Ew.(1914).1.168. »Herr Ridder! hvi er I saa
bleg, afmægtig?

|
I kneiser jo ellers i Pla-

derne prægtig. Oehl.LJI.llo. Grundtv.PS.
VI. 78. *Men Clara! hvorfor rødmer du
ved Berlings Avis?

| Den er jo dog ellers

anstændig. Eeib.Poet.IX.71. Naar Ulven
plages af Sult, viser den sig i Besid-
delse af et Mod, som den eUers mangler.
Brehm.DLJ.212. spring nu ud! du er jo

ellers ikke saa bange SL dig I alt gik som
ellers

j 2.2) om et sideordningsforhold:
om hvad der ikke blot gælder det nævnte
tilfælde osv., men desuden (alle) andre;
for øvrigt; i det hele taget, paakalde
Herren . . At han baade ellers og nu (1871

:

hvis ellers nogensinde, da nu ; jf. u. bet. 3.2

)

vilde hielpe dem. 2Makk.l3.11(Chr.VI).
(han) var min og ellers alle danskes Vend.
Æreboe.213. BlichJII.oél. Hans Kompo-
sition er . . her som ellers fuldstændig
overskuelig, brandes. FJJ.i.34. Du kunde
maaske leje der, naar vi luftede godt ud
og ellers rensede. Ban^^-I/J 7o. || i forb.m.
hvem, hvad, hvor olgn. i bet.: hvem
andre, hvad andet osv. «Jeg skyndte mig
at give Onkel hans Kaffe og at sørge for,

hvad ellersvar nødvendigt. HauchJV.198.
Kierk.XIII.o67. »Alle vore Blomster skal
smykke deres Grave;

|
Sønderjyske Piger,

I forglemme det ej ! |
Hvem gemmer vi

vel eflers vore Kranse til! DrachmJ)GJ29.
med gemytlige TUraab hilste han paa Sta-
tionspersonalet og hvem han ellers kendte
paa Ferron'en. SvLa.njG.304.

3) (videre udvikling af 2j.) m. svækket bet.

(og ofte tryksvagt). 3.1) (iscer dagl. eU. dial.;

jf. eller l:s) betegnende en ytring som sagt
i forbigaaende, som overgang til noget efter-

følgende: for resten; for øvrigt; ogs.: i

parentes bemærket; ofte m.rent forstær-
Kende bet.: rigtignok, det var artigt nok,
jeg hør hun bliver i Lignelsen, jeg skal el-

lers hilse fra min Kiæreste. Holb.BarsJI.6.
Mall.SgH.472. »Hvad nu ellers

|
Den Mikel

Angelo angaaer: det er | En vild Krabat.
Oehl.C.205. (han) kaldte sig sommetider
selv for Løier „Pigernes Jens", men hedd
ellers Jens Baggesen. Grundtv.BrS.171.
Ing.EMJI.129. hør min Pige, Du skulde
ellers ikke løbe om og føre Sladder. Fritz
JHrg.nr.l7. „Jeg glæder mig ret ved at

10 see Dem." — Madsen (med værdighed).:
„Det skulde De heUesens inte.'* Hostr.G.
147. Fatter har solgt den sorte Brummeko.
Det er ellers svært sløje Priser iaar. Pont.
FL.284. du kan ellers tro, han fik klø >

det kan ellers nok være, at han havde
fart paa

j H m. overgang tU bet. 2a, som
forstærkende adv. i relat. sætn. m. indrøm-
tnende bet. (jf. Mikkels.0rdf.302f.): (saa)
end. han er nu en brav fyr, hvad man

ao saa ellers siger om ham • 3.2) i en betin-

gelsessætn. m. forstærkende, almindeliggørende
bet.: saa sandt; overhovedet; i det hele
taget, jeg skal hevne mig . . om jeg ellers

heeder Christoffer Persen. Holb.GW.IIL3.
sa.KandstJV.4. ifald det ellers nogentid
var betroet Digterkonsten (at udødeliggøre).

Etc.(1914).III.244. Jobs Huus (er) et Sørge-
huus, dersom ellers noget Huus var det.

Kierk.IV.20. Skriv mig (til), hvis ellers

30 Lysten til at skrive og passiare lidt med
mig kommer over dig. Goldschm.(Edda.
XfV.(1920)J284). at paakalde Herren . .

at han, hvis ellers nogensinde, da nu
(Chr. VI: At han baade ellers og nu; jf. u.

bet. 2^) vUde hjælpe dem. 2Makk.l3.11.
•Sangen er din, om Du ellers forstod den.
Draaim.JJDJ.98. Som det er gaaet mig .

.

kan det ikke være gaaet ret mange, om
ellers Nogen. JakKnuXF.1.52.

40 4) t forb. ellers tak olgn. 4.1) til bet. 2a;
ofte i forb. som nej, ellers tak, du skal
ellers have (saa mange) tak; sam svar paa
tilbud, opfordring olgn.: (under andre for-

hold vilde jeg gerne, men) jeg ønsker ikke at

eU. kan ikke modtage det, gøre det; iscer

(iron.): jeg betakker mig; den ære (opgave
osv.) skøtter jeg ikke om. „det (er) best, at

Herren . . gaaer for i Spidsen." — „Ney
ellers Tack; en General staaer altid bagest."

50 Holb.Tyb.V.8. sa.JJlJI.5. nu hører jeg nok,
I er af den nye Troe, og viUe forføre mig,
om I kunde, men eUers iBk.EPont.Men.
III.379. Grundtv.PS.III.238. „Kan du
overlade mig (pengene) paa en fjorten

Dage?* — „Nei, helles Tak, det har jeg
ikke Lyst til." Hrz.XVI.256. Goldschm.Tv.
363. „Aa, skænk Lars en Kop Kaffe!" .

.

„Ellers Tak, Kirsten, men jeg skal ingen
Kaffe have." BøghJJo. 4.2) (tU bet. Sa) som

60 høfligt svar paa forespørgsel olgn. : for øvrigt

(skal De have) tak (for venligheden oav.).

„Hvorledes gaaer det med Helbreden
idag?" — „Jo ellers Tak! idag er jeg
meget vel'' Heib.Poet.VII.15. EUers Tak
for god Efterspørgsel, mange Tak. .IPJac.

1.163.
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5) (ved sammenblanding m. heller
;

jf.

ovf. 8p.295l.41 samt eller 4.2^ f i forb. el-
lers ikke, heller ikke. DL.1—2— 7.

6) som kortj. (ligeledes i ænyd. glda. (se

ovf. 8p.295 1.39); nu kun i skaansk dial., se

Brøndum-Nielsen.SF.33 ; jf. eller 4.1) eller,

(der paastaas) at naar en Qvinde drukner
udi Vandet, vender . . det døde Legeme
af Blyfærdighed Ryggen op . . lad være
det var sandt, saa (bliver det dog) et Spørs-
maal, om alt Fruentimmer flyder saaledes,

eUers alleene honete Dames. Holb.Skienit.

ellersens, elles, adv. se ellers.

£lle-8al, en. [II] (dannet af Sibb.; sj.)

eng ell. mosegrund i en skov, omgivet af høje

træer (der tænkes at være ellepigernes danse-

sal), (i skoven) kommer man . . forbi en
deilig Elve sal, om jeg saa maa kalde
åen.Sibb.ILl?2. smst.178. Elle-: D&H.
ellesens, adv. se ellers.

Slle-skaal, en. [II] (bomh.) udhulet

benplade, hvoraf man drak vand ved hellig-

domskilden i Mø. For at virke retteligt

skulde Vandet (fra Røkilde) drikkes af et

nyfødt Barns Knæskal eller en Elver-
skaal, en svagt udhulet, femkantet Ben-
plade, der kan rumme saa meget som en
Theskefuld. Bomh. Samlinger. VIII. (1913).
134. -ske, en. [I] (1. br.) *De Mand og
Kone saae med EUeskeer spise. Wess. 76.

-skoT, en. [I] Moth.E43. Hauch.MfB.132.
Frem.DN.337. -sknd, et. [II] ogs. Elve-

(AbrahNverBahb.L237. DgF.IL109. HBrix.
VGD.20); nu især: Elver-, {no. alvskot, eng.

elfshot; nu vist sj.uden for litterært (poet.)

spr.; jf. -skudt) tf. folketroen en af ellefolk

(egl. ved pilesmd) fremkaldt 'pludselig op-

staaende (dræbende) sygdom ell.indvendig stik-

kende smerte (hos mennesker og dyr); ogs.: d.

s. s. 1. -blæst (jf. -stinger samt Feilb.lII.333.

MM.1921.37ff. og Hekse-, Helskud;. Elle-:
D&H. jf. : (der) gribes med de tre Fingre
paa høire Haand langs ned ad Koens Ryg .

.

under følgende Replike: For Solskud og
Olskud og Mondskud. Iris.1793. III. 151
(Odsherred). *Da bliver for Elverskud
jeg fri,

I

For Mareridt og for Troldespi.
JPJac.1.322. Forestillingen om Elverskud
er i vore Dage indskrænket tH, at Kvæget
pludselig styrter „jordskudt" om. SaU VII.
133.

Il
(sml. no. alvpil, -skotj om en flinte-

sten (vættelys), som antages at være den af
elkfolket udsendte pil, og som kan hjælpe

mod elleskud; jf. Junge. 303 (Elieskud).
-skndt, part. adj. [II] (sj. elver-: Heib.

Poet.III.397. Drachm.X.101). {ænyd. d. s.,

no. alvskoten; ^/.-skud; især dial.) egl.: ramt
af ellefolkets pil (elleskud) og som følge deraf
(døds-)syg; især (jf. -vild 1): besat ell. for-

tryllet (af kærlighed til ellepigen); rasende;

vanvittig. Moth.E43. jeg har aldrig læst,

at (Pan) giorde Skade . . i vore Dage der-

imod blive vore Hyrdinder saaledes elle-

skudt af Skovguderne, at de længe kan
have got åersd. Junge.300. Thiele.lII.194.

hun skal have taget et lille Stykke Bly
fra en Rude i vor Frue Kirke, for at hel-
brede en elleskudt Pige. iw5'.£M.1.80. Heib.
Pros.XI.460. Winth.VI.15. Krist.DS.11.18.
Pigen kommer en aften silde . . ud at

malke, bliver så „elleskudt", syg og for-
vildet. Feilb.Bjærgtagen.(l910).36. Sai.« VII.
135.

II
i sammenligninger (jf. ndf.) : Det er

mig, som jeg var elleskudt, der er ingen
10 Ro paa mig. Hostr.EF.1.3. M. drev stadig
om som en elleskudt Manå. Baud.0I.232.
Feilb.1.242. \\ (1. br.) overf.: heftig forelsket

(jf. skudtj. han var fuldstændig elleskudt
i sin fine Hjertenskær, i hendes Klæder
og hendes hvide Hud. Wied.S.65. ChKjerulf.
GH.193. -sten, en. [II] (glda. d. s., om
ædelsten (? se Kalk.1.456); sv. ålvsten) om
svenske forhold : stor sten (m. ægformede for-
dybninger), hvorpaa der ofres til ellefolket;

20 æbleskivesten. Elve-: SaUVII.135.
|| S om

sten, hvori elver mentes at bo, ell. (til I. Elv^
om sten ved elvens bred? *Kom Du (o: en
ko), som ligger bag Pilens Green 1

|
Kom

Du, som græsser ved Blv er ste en. Hauch.
SDJ.287. -stinser, en. [II] (2. led af
stinge, stikke, støM med en od, spids olgn.;

jf. -skud; bomh.) især i best. f, om høveds-

manden for de underjordiske paa Bomholm
(jf. -konge). Thiele.n.l94. Esp.403. -taa-

30 ge, en. [Il] (poet., 1. br.) taage (over eng, i

en skov olgn.), som indhyller ellefolk (ellepiger).

Vejen er afskaaren, der er slørlette Barri-
kader af Elletaager over åen.Drachm.
T.149. Elver-: sa.M.200. Drachm.XII.587.
-trnnte; en. [I] gammel (høj, hul) ellestub

(ofte m. tilknytnina til II. Elle-). Moth.E43.
Bredahl.VI.172. det var hend.e (o: en elle-

pige), som forstod at spekke Elietrunter
med Sanet Hans-Orme. ^CAnd.FJ.9. Jørg.

40 LT.92. Frem.DN.682. Feilb. jf FrGrundtv.
LK.164. -trce, et. \) (især talesprA d.s.s.

I. El 1. JTusch.14.282. Æreboe.87. Feilb. 2)
veddet af dette træ ; el (1.2). Slet saa drøyt
er Elle-Træe vel ikke som Bøg. EPontAt-
las.I.420. Feilb.

elleve, num. (ofte skrevet elve \ ['æl(8)-

va] {æda. ællefue (DGL.I.47), otdn. ellifu,

eng. eleven, ty. elf, got. ainlu; egl. smsat.,

af II. en og en partikel besl. m. levne (blive,

50 leve) ell. ty. leihen, lat. linquo, lade blive

tilovers (jf. laanej; grundbet.: en over (ti),

jf. tolv) tallet 11 (sml. ellevtej. Solen og
Maanen og elleve Stjerner bøiede sig for

mig. lMos.37.9. Klokken Elve. Holb.Ep.IV.
436. *Bro, Bro, Brille 1

|
Klokken ringer

elleve. Bømerim.II.8. at multiplicere et to-

cifret Tal med elve.EdgBubin.H.21. 1 denne
Stue havde (Chr.II.) boet nu elleve Aar
(som fange). JVJens.Vi.58. ||

(især jy.) ved

60 ubestemt talangivelse (jf. eller 3^ ; en fem
eller elleve stykker. Feilb.1.242. det hænd-
te mer end elleve Gange (o : mange gange)
naar Moderen fortalte ham Æventyr.JP
Jac.II.13.

II
talem.: gaa mellem fem og

elleve olgn., se fem. I| <^ navn paa et

kortspil, hvor den, der faar 11 (ell. flere)
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points, vinder. GlSpil.46. || heraf ssgr. som
elleve-aarig, -kabale (en slags tæUekabale for

børn), -kant, -prøve (mat; prøve, hvorved

man, ved division med 11, undersøger om en

multiplikation af to tal er rigtig udført. Sal.''

VII.113), -tal ofl.

elle-vild, adj. pi] (ænyd. d. s. i bet. 1,

jf. tv. elbisch, taabelig, samt sv. elvabefångd)

1) (nu især dial.) som p. gr. af ellefolkets

kogleri har mistet forbanden (jf. -skad,

-skudt^; ogs. (i alm.): afsindig; vanvittig.

*Ak! u-lyksalig Rom! hvis Herre (o: Nero)
Elle-vUd,

I
Kun for Fyrverkeri skattere

vU din Ild. Tychon.(GkS799.120.) Det var
et Ellevildt og afsindigt Menneske, eller

en grum Lørve. Dumetius. 111.93. 'Den
stærke Samson . . saa blød om Hjerte,

|

Som Vox ved Lue-Ild, | Han tåled som
en Taabe,

|
Fortryllet, æUevild. Crrundtv.

SS.IIJ.53. Thiele.IIIJ.94. MDL.98f. Sal.*

VII.133. Kvæmd. 2) udvidet ell. overf. anv. af
bet. 1 (jf. -vilter^. 2.1) (nu 1. br.) som bærer

si^ ad som en vanvittig; som vidner om van-
md ell. en høj grad af ufornuft; fuldkommen
taabelig; gal; ude af sig selv. (især i

sammenligninger). 'Hånds øjne gnistrede
som gloend røede ild | Og vendte hviden
ud, som hånd var Elle vSd. CU.1721.(Kall
3990.97"). Brors.319. Hvad gaaer der af

Dig? Du er jo ellevild! — alle mine Roser
lader Du falde paa Gulvet. HCAnd.X.314.
SvGrundtv.FÆJI.108. (I maa finde) paa
noget . . noget rent sindssvagt, noget rent
enevildt. SvLa.MJ2. H i forb. m. af: Skip-
perne bleve ligesom ellevilde af Skræk.
Grundtv.Saxo.IlIJ37. han var næsten elle-

vild af lutter Fryd. Blich.I1.9. EtlarJX.220.
EsynJII.36. 2.2) (især dagl.) som er fuld

af kaadhed, munterhed, gloede, begejstring

(ofte i overdreven grad); kaad; oversta-
dig; i høj grad lystig eU. munter. Politi-

betjentene . . slog tU de ellevilde Gade-
drenge. Zn^'Æ-F.FiJ.i 75. jeg var en elle-

vild Tøs . . og løb gal i Julestuerne. PMøU.
1.306. Bagger.1.28. KaalundJ88. han bar
hende ind. Ellevildt for han rundt om
Bordet, mens Lucia sad paa hans Skulder.
Bang.Mi.l64. jf.: 'Solen glimted ellevild

i Annas Fingerbøl. ^afe/'^S.^i.-vild-hed,
en. (1. br.) især til -vild 2 : Sundhed, Glæde og
Ellevildhed. HCAnd. VII. 39. FeUh. (SdjuU.
163 j. -vilter, adj. [II] (sj.) d. «. ». -vild 2.

HrzJD.III.22.
ellevte, num. (ogs. elvtej. ['æl(a)vda,

'ælf(?9] {glda. eUøftæ (GldaKrøn.196), oldn.

ellifti) ordenstaUet til elleve. Dette holder
ieg for min ellevte yderlige Livsfare. Ære-
boeJ38. han gaar i sit ellevte aar

j
t dato-

angivelser: den ellevte januar osv.
] ter-

minsdagene er den ellevte juni og den
ellevte december

j
(den syvende kome-

die er) Den Ellefte Jxnm.HolbJJBet.a9r.
II i faste forb. det ellevte bud: du soUst
dich nicht verbliiffen lassen olgn., (spøg.,

nu 1. br.). EUsch. G. titelblad. (jf.Festskr.Krist.

135). „Jeg vil pro primo ikke lade mig

Elritse

forbløffe. Lad ham kun komme, det gaaer
nok" — »Der er han! Nu kniber det sgu
med det eUevte Bud." ^rz./IJJO 7. HCAnd.
III.248.jf.Arlaud.354. den ellevte fin-
ger, se Finger, i den ellevte time,
(efter Matth.20.6ff'.) i yderste, sidste øjeblik,

(ogs.: i den tolvte time, se tolvtej. Hun
kan gierne i den ellevte Time fortryde
sit Valg og giøre det om. Hrz.XVIII.439.

10 JPJacJ.?9. NaturensV.1916.288. det er og-
saa i den Ilte Time. Imorgen er det for

sent. AakjJjivet paa Hegnsgaard.(1907)Jll.
Elling^, en. se Eland.
Ellipse, en. [e'libsa, sj. æ'libsa] ('fEllip-

sis. Sylviu8.Geom.21). flt.'T,(fralat.e\]ipsis,

gr. élleipsis, videladelse, mangel) 1) (sprogv.)

udeladelse af (logisk set nødvendige) ord
ell. orddele; forkortet udtryk(smaade).
RahbStiil.60. PEMuU.^358. Sal.*VII.116.

io 2) (mat.) krum lukket linie af en bestemt af-
lang form; aflang kreds (egl. en m. h. t.

runding mangelfuld kreds). Kepler obser-
verede først . . at de himmelske Corporer
maatte bevæge sig i Ellipser. Kraft.(KSelsk
Skr.III.220). PaulsenJ.341. elliptisk,
adj. [e'libti^, sj. æilibtis^f] adj. i il Ellipse.

1) (sprogv.) til Ellipse 1. Høysg.S.91. et el-

liptisk udtryk, hvortil der må underforstås
en eller anden nærmere bestemmelse. FtZA

30 Thoms.Afh.1.431. 2) (mat.) som har form
af en eUipse (2). Kraft.(ESelskSkrJII.243).
BrandesJ".341.
Eliise, en. flt. -r. (ogs. alm. Els. fit. -er;.

(afl. af U. Elv; sjæll.) kvindeligt væsen, som
hører til eUefolaene; ellepige; ellekone.
Ellise: Junge.301. (jf MDL.99). Krist.DS.
II.4. Els: SvGrundtv.GlM.182. Krist.DS.
11.20.26. SaWIlJ33f
Elm ell. Ælm, en. [æl'm] flt. -e. (ænyd.

40 d. s. (Kalk. IV. 639); svarer i bet. til Alm, t

form delvis til da. dial. æhni, elm (JTusch.
251), sv. dial. ålme, n., veddet af elm; jf.
mnt. og eng. elm; besl. m. lat. ulmus og vist

m. da. El; i alm. talespr. bruges oftere Elme-
træ) 1) % træet Ulmus L., især U. mon-
tana Smith (jf. Mm). JTusch. 251. »Den
Vinqvist-klædde Elm (o: elmetræet, som
vinrankerne slynger sig op ad). Holb.Me-
tam.6. Vejen . . var helt dækket af El-

so mens og Ahornens citrongule Blade. JP
Jac.II.277. 2) veddet af dette træ. en æske
af elm

\
jl \ overf: spvd (af elm). 'Den

smalle Ælm | Med Staal paa Spidse |
Han

kaster let. OeM.L.1.14. Elme-, i ssgr. ['æl-

ma-] af Elm (1), fx. -blad, -lund, -løv osv.

-træ, et. 1) d.s.s. Elm 1. Moth.E47. Holb.

Ep.VJSOO. de kjæmpemæssige Viinranker,
der slynge sig op ad Elmetræer. Krøyer.

ErJ57. 2) d. s. s. Elm 2. Moth.E47. e.br.

60 Elms-ild, en. se Sankt Elmsild.

Eiritse, en. [iæl,ri(d)sa] /'Elridse. S&B.
t Elrits. Moth.E47. VSO.). flt. -r. (ænyd. d.

s.; fra ty. elritze ('erlitze, erling^, vtst af
ty. eller, erle, el; jf. Elbutte) .^ navn paa
en lille karpefisk, Phoxtnus Aphya L.
Moth.ConvJE40. vAphJfathJI.205. Krøyer.
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111.534. at mede efter Giedder med en
Elritse som Agn. Baud.GK.260.

I. EjIs, en. se Eliise.

II. els, adv. se ellers.

Elsdj]*, et. ['æl(')S|dy'r] flt. d. s. (ænyd.
elendsdyr, elsdyr; se u. Eland; jf. Elg samt
Els-klo(v), -læder) navn paa det største af
alle hjortedyr, Cervus alces. Holb.DNB.26.
Uroxen og det stærke Elsdyr gjennem-
streifede de store Skove. Hauch.IV.205. lo

Elsdyret . . er Naaleskovens Hiort. BøvP.
1.221. Eilsdyr-, i ssgr. (ogs. Elsdyrs- ). fx.
-han, -horn, -hud, -hun, -jagt, -skina osv.

(jf. Elg- i ssgr.). -antilope, en. (zool.;

jf. Eland-, Elgantilopej. 1) den st^ste af
alle antiloper, Oreas canna. Brehm.DL.I.
440. BøvP.II.315. 2) (slægten) ko-antilope,

Bubalis. SaVI.817.
elseii(s), adv. se ellers.

Elsk, en. [ærs^-] ff Elske. Tychon.(NkS 20

4'>828b.95.118)). (ænyd. d. s.; i bet. 1 nu især

jy.; i bet. 2 nu næsten hun O, især efter no.

elsk, jf. oldn. elska, /".; se II. elske) 1) til

II. elske 1, i forb. lægge elsk paa (no-
get), lægge vind paa; fatte interesse for. (bøn-
derne har hellere) villet tillægge og opføde
Qvier og Kiøer end lægge Elsk paa Stu-
dene. Cit.l736.(JySaml.4B.in.257). man
(ved) hvor stor Elsk Hans Maiestet haver
lagt paa denne Kunst. Langebek. VT. 65. 30

VSO. Feilb. det borgerlige Drama — en
Digtart, som det attende Aarhundrede
havde opfundet og i høj Grad lagt Elsk
paa. IFalbe-Hansen. ( Oehl. Digte. (udg. 1903).
XIV). 2) til II. elske 2, især 2.2: kærlighed;
elskov. Moth.E49. Det var mig ubegribe-
ligt, at man saadan kunde kaste sin Elsk
paa et enkelt Menneske. RSchmidt.MD.56.
sa.FV.70. du véd intet, hvad brændendes
Elsk jeg bær til dig. JPJac.I.169. Ret en 40

ond Skabning var hun, og ingen kunde
nogensinde fatte Elsk til henåe.Breum.FS.
163. *stolt bærer jeg min unge Elsk tU
^g. FrNygaard.P.21. jf.: Den unge Mand
(oplyser), at der meUem ham og aen om-
stridte Skjønne kun bestod et venskabs-
forhold. Der var ingen „Elsk". Ji/MP.*/?

1920.3.sp.6.
II

(sj.) til II. elske 2.1. paa
Ko-aagerop . . er en Vert, som er Elsk og
Ære værd. Langebek.Breve.46. I. Elske, 50

en. se Elsk.
II. elske, V. ['ælsga] præs. -er, \ elsk

(Holb.Forv.5sc.); præt. -ede ell. (især poet,

nu sj.) -te (Oehl.L.I.40. Winth.IV.l). vbs.

jf. Elsken samt Elsk, Elskov, (glda. d. s.,

oldn. elska, af adj. elskr, besjælet af kær-
lighed; maaske afl. af oldn. ala, opfodre (se

Ålster^ II
i bet. 2 og S mest i højere sprog;

dagl. især: holde af; æda. br^uger i stedet

un(n)æ (Brandt.LB.56)) 60

1) vise omsorg for. I.I) (nu l.br.) ved
omhu og pleje hjælpe frem til vækst og
trivsel; i forb. elske op eH. frem, frem-
elske; opelske; især m. h. t. planter: 'Det
Træ, som . .

| Skal Urtegaarden pryde,
|

Af Podemanden elskes op. B^enb.1.276.

Grundtv.SS.IV.355. Hauch.DY.IILlU. *det
er Kongens største Lyst

|
At elske Blom-

ster op og plante Træer. Hrz.IX.278. m.h.t.
et barn: Grundtv.Bjow.109. sa.PS.in.525.
*trykke det lallende Barn til sit Bryst,

|

elske det op i Nød og Lyst. Rich.1.92.
(overf.:) *Hans Kald det blev at elske mil-
de Dyder

|
. . frem med Faderhaand. Rahb.

PoetF.n.ll5. Phantasiens Trylleland, hvor
Poesien elsker Fuldendelsen iiem..Kierk.
VII.310. Kan du helt lade være med i

dine Tanker at elske det Altsammen op
igen, og modne det til den Fylde, det
kunde have naaet. JPJac.II.125. jf. f : Vi
have Marmor Verker i Norge, som skulde
elskes op (o: ophjælpes). OeconT.1.19.

||

(dial.) m. præp.^^idL-. at elske på (o : dyrke)
sin have. Moth.É48. elske paa dyr, oparcette

dyr. Kalk.I.454(fraSjæll.). 1.2) (diaQd.s.s.
afelske. Feilb.

2) føle stærk og inderlig kærlighed
til (et personligt væsen); have kær. 2A)uden
hensyn til personens køn: Israel elskede
Joseph fremfor alle sine Sønner. iilfos.S 7.3.

du skal elske din Næste, som dig selv.

3Mos.19.18. elsker Eders Yienåex. Matth.
5.44. Magister Tychonius, hvUcken jeg
elsker som min egen ^\2e\.Holb.Tyb.V.2.
•Villum elskede Kong Svend,

|
Som Jona-

tan sin Hjærtensven. Grundtv.PS.III.197.
Ingen Fader kan elske sit Barn høiere,
end han elskede mig. Gylb.KV.206. Vi
skulle over alle Ting elsKe Gud, det er:
vi skulle have den inderligste Kjerlighed
til Gud, saa at vor største Glæde er Glæden
over ham. Katek.S18. Jeg har helst skrevet
om Personligheder, jeg elskede, ^ran^ies.

MB.Fort. derfor kommer jeg (0: jeres mo-
der) og beder Jer elske mig med hele den
Kærlighed, I en Gang gav mig. JPJac.II.
416.

II
part. elsket In-ugt som adj. ell. subst.

*Led ffjennem Dødens Dal mig frem,
|

Som elsket Barn, til Faders Ti\eml Salm
Hus.210.8. *Vaagende, værgende,

|
Kæm-

Bende, aldrig hvilende,
| Naar det gjaldt

ine Elskedes Vel. Hauch.SD.L95. Denne
er min Søn, den elskede (1819: Elskeligej,

i hvem jeg h.2LT\e\héh2ig.Matth.3.17(1907).
som indskrift paa gravstene olgn.: elsket
og savnet. Tilsk.1919.1.533. \\ ordspr. og
talem. den, som elsker sin søn, tugter ham
tidlig. Ords.13.24. jf. Biehl.DQ.Ll9L Gud
elsker en glad Giver. 2Cor.9.7. hver elsker
sig selv, sagde Krage -Ungen til Natter-
galen. PAHeib.Sk.III.70. jf.Mau.4634. 2.2)

om kærlighed ml. mand og kvinde (jf. El-

skov 2). Kong Salomo elskede mange
fremmede Kvinder. lEg.11.1. Nyd Livet
med en Hustru, som du elsker. Præd.9.9.

en Cavallier . . som er behagelig og føye-

Ug og elsk den han elsker indtU jalousie.

HolbJForv.Ssc. KomGrønneg.11.15. Jeg har
elsket Dig med en Kjærlighed, som Egen
kan udsige. Gylb.Sk.70. 'Jeg elskte Fog-
dens Datter, |

Hun var mit Hjertes Lyst.

Winth.iy.l. *Vil du elske mig, naar Da-
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gen lider. PlougJ^07. Sofie Ørsted elskede

ham ikke, hun behandlede ham som en
yngre Broåer. Høffd^SibbJLnn). en ung,
uskyldig Pige, som han dog holdt af, ja

elskede. PmtJSMJ28. StuckS.oo. »tre Ord
henhvisket af en Kvindemund . . |

J^
elsker dig jeg elsker dig! SMichJSB.
62. (JfTMCBruun.PF.I.Sé. Aarestr.358).

II
(taiespr., isår spøg.) vise sin kærlighed

3) (især Q) og i damesprog) anse for noget

i særlig grad smukt, godt, attraavær-
digt osv.; føle stærk glæde ved; sætte
stor pris paa. Elsker ikke Verden, ikke
heller de Ting, som ere i Yeråenl lJoh.2.

15. ingen Doctor kand elske en Feber
saa hf^. Holb.Tyb.III.l. 'Vers maa jeg
gierne lide, | Vers elsker ieg. Falst.Ovid.

84. Caffe, som jeg elsker meer end al

ved kærtegn, omfavnelse olgn.: kæle med lo Jordens Vine . . er mig aldeles forbuden

(jf. knuselske^; fx. tU et barn: lad mig se,

om du elsker mor
i
(især vulg.) have køns-

l^ omgang (coitits) med en: DaniaJX.22.
(han) har fundet en Sejlmagers Datter i

Byens vestlige Hjørne. Jeg tror han elsker

hende hver Nat med ti Mænds Styrke.

BønnelyckejSpJ220. 8mgt.221. jf: 'Han har
elsket med mig tilforn. | Du fremmede
Kvind . .

I
hold dig fra hans Mund . .

BaggesX.1.266. Ezechiel elsker Lignelser.

HorrebJI.302. Min Søn! Elsk Dyden! Eahb.
B.5. •Velkommen du favre Tid, jeg elsker

saa sa^rel IngJiSE.VII.241. 'Jeg elsker

grldne Spange, | . . og Stenes Pragt. TTwifA.

F.279. *ve det usle Drog, | Der elsker

ei sit Sprog. PFaber.VVJ:. *Vi elsker vort

Land. DracAm. FÆ. i 95. KLars. Cx. 110. R
m. inf. som obj. I kiøbmandens haand ere

Hans Haand er unn, hans Mund er min. 20 falske veye-skaaler; hånd elsker, at for

Bergstedt.FG.49. ||
uden obj.: føle kærlig-

hed, unge Mennisker . . elske kun for at

elske. HolbJ^ean.II.3. det er saa svært for

den, der elsker, at gaa ved Siden af den,

der kun holder af. Bang.GHJ91. den (stem-

ning) hvoraf et Menneske overfaldes, naar
han . . gjenseer en lille By, hvori han en
Gang har elsket. Gjel.GD.6. At være for-

elsket er da usundt og farligt. At elske

trykke (1871: har Lyst til at forfordele^

andre. Hos.l2.8(Chr. VI). Modersmaalet
vedblev stedse at være det Sprog, hvori

han især elskede at udtrykke sig. Ørst.VII.

95. han elskede, drømmende at udmale
sig hendes unge Lidelser. JPJac.J.iiP.
Han elskede at lukke hende op og fange
hende i sine Arme. Esm.I.50. | perf. part.

bru^ som adj. *l elskte danske Sletter.

er sundt og saligt. IRaunkiær.MK.8. | t 30 HetbJ'oetJXll. Det er utroligt, saa Sild

elskes, eUke hinanden. Som han, og hans
. . Sophie elskede hinanden, tilstaaer jeg,

at jeg ikke oftere i mit Liv har seet

Mennesker el^es. Rahb.E.1.279. Lad dem
kun elskes en Stund. CBei-nh.V.79. | præs.

part. brugt som adj. ell. subst. (især om to, et

par). Oehl.Digte.(1803).296. »Timeme saa
sagtelig gled hen . .

| Saa milde som to

Elskendes Ord. Hauch. SD. 1. 1-53. *To El-

er en elsket Føde ogsaa her i Byen. CEw.
FJ2o3. i (l.br.) ove^., om planter: fore-
trække (som voksested); trives bedst i. Fyr-
ren elsker den magre og tørre Jord. Schytte.

IBJI.278. smstJU.
Elske-kunst, en. [n.24 (sj.) d. s. s.

Elskovskunst (Kalk.V.214). *Jeg synger
ikke en Elske-Kunst, | Og Regler for at

indtage Piger; | Al Ars amandi er dog
skende sad

|
Under Hybenrosens Hæk;

| 40 omsonst. BaggesJVJo
Den Ene var saa øm, | Den Anden saa

kjæk. WintbJV.110. HCAndX:.528. et el-

skende Par. Tandr. B. 58. if. : en saa el-

skende, kun af Kjærlighed skinsyg Ægte-
mand. Gylb.VI.179. | perf. part. brugt som
adj. eU. subst. Jeg besværger Eder, I Jeru-
salems Døttre! om I finde min Elskede.
Højs. 5. 8. *Han skuer den Elskte, hun
er ham saa kjær. Heib.Poet.III.426. *E1-

GJ elskelig, adj. ['ælsqalil {æda. æl-

skælic (Cambr.j, oldn. élskwigr)
I) (nu især bxbl. og emb.) som elskes (af

en); (nu:) elsket; kær (om personlige væ-
sener). 1.1) tU n. elske 2j. Højstbemælte
voris Elskelig kiere og nu SI: Her Fader.
DL.Fort. denne (o: Jesus) er min Søn,
den Elskelige (1907: elskede^, i hvilken
jeg haver Behagelighed. Matth.3J7._ (jf

skede, Kjære! | Kom til mit stille Bryst. 50 Alterbog.466). Eder alle, som ere i Rom,
WinthJIl.58. (især spøg.) m. sribstantivisk

bøjning: vore digtere . . klæder deres elske-
der af til særken. Hjortø.K.74. IdaJohnsen.
Melleynto Tidsaldre.(1915).37. (sj.:) »Der sad
to Elskte (0: elskende) i den maaneklare
Nat. Oehl.A.203. sa.L.I.40. | talem. olgn.

elsk mig Udt, men (eU. og) elsk mig længe

!

Mau.4706. Grundtv.SSjtl.311. KierklX.
23. remse (siges ved kortlægning eU. afpluk-

Guds Elskelige (1907: elskede^, kaldte
Hellige. EomJ.7. hvad er det, som gjør

mig Barnet saa elskeligt og dyrebart?
Wtnth.Krum.33. | (i kgl. breve, om rangs-

personer: 7XU 1. br.) i forb. os elskelig(e).
Moth.E49. Prædikatet Os elskelig . . bru-

ges (aldrig) til nogen Mand, ihvor elskvær-

dig han endog kan være, med mindre han
haver en liden Karakter (o: rang). PAHeib.

ning af en gaaseurts blade; jf. Elskovs- 60 TJS.388. 1.2) til H. elske 2.2. Cleopatra . .

blomst); han elsker — af hjerte — med
smerte — overmaade — en fille smule —
slet ikke (olgn.) \ *Du plukker

|
En blom-

strende Stjerne med Fingren itu:
|
„Han

elsker af Hjerte, | Med Længsel og Smerte!"
WinthJ.64. MauJ.524. FeitbJ.124.242.530.

med sin elskelige Antoråo. HolbJntrJ31.
FaM.Gvid.67. *med elskelige Brud, | Jeg
iler giennem Garderik. OeW.FJf. ^5. j/.:

•Om i mit Lod det skulde falde
|
At see

en Kone elskelig (o : elsket af en anden).
\

3eg troer, par Dieu, jeg ikke hængte

IV. Rentrykt »/» 1921 20



307 Elskelighed Elsker

mig.Tress.i59. || som subst. Jeg vil synge
om min Elskelige, min Elskedes Sang om
hans Viingaard. ÆJs..5.i. Etv.VIII.93. hans
Sjæls Elskelige. Blich.II.584. jf. (overf.):

jeg har givet min Sjæls Elskelige (o: Is-

rael) i hendes Fjenders Haand. Jer.i^.7.

t Hvad som endnu meere . . forhøiede
Printsessens Fortrædeligheder, var Chur-
fyrstens Elskeliges (o: elskerindes) utaale-
lige Hovmod. GeheimeBeretningom Caroline lo

MathildesFrue Olde-Moder.(l?23).29. 1.3) til

elske 3 (nu kun m. overgang til bet. 2.2).

Hvor elskelige ere dine Boliger, Herre
ZebaothI Ps.84.2. Sibb.II.6. denne kjære,
velkjendte Røst, som vakte tusind elske-
lige og smertefulde Erindringer. Winth.
VIII.168. (aar, som var) elskelige at min-
des. Jørg.YD.21.

2) som fortjener at elskes. 2.1) til II.

elske 2.1, om personer, som ved deres sjæle- 20

lige egenskaber vinder andres kærlighed
(højtideligere udtr. end elskværdig, som mere
gælder ydre egenskaber; jf.: elskelige Læ-
ser! og elskværdige Læserindel Ba^'^res.

L. I. XXXIX). 2Sam.l.23. hvor saligt, at

kunne sige til sig selv: „du er elske-

lig 1" Hvor usigelig saligt, at føle, man
fortiener Kiærlighed af aUe Gode. Bag-
ges.DV.X.209. Her boede Knud Lyne Rah-
bek og hans elskelige Hustru, mindestøt- 30

ten ved Rahbeks Allé i Kbh. (jf. Gylb.V.105).
(med) „elskelig" (forbinder vi) Begrebet
om et mildt, ædelt Indre, der gjennem-
skinner den ydre YoTm.smst.XI.10o. (en
saadan „skrap" dame) vilde vi ikke kalde
elskværdig, og endmindre elskelig, men
i det selskabelige Liv kunde hun nok
være aimable. smst.106. hans hele Person-
lighed syntes mig saa elskelig og tiltræk-

kende. Hauch.MfB.288. (N. N. var) en af 40

de elskeligste Disciple, han havde læst
med. Schand.AE.29. 2.2) til H. elske 3,

om handlinger, begreber, ting olgn., som væk-
ker venlige, kærlige følelser; indta-
gende; (hjerte)vindende. Phil.4.8. *hvilket
fagert Navn! | Saa prudt og dog saa el-

skeligt det klinger. urundtv.PS.II.309. der
maa være noget Elskeligt hos Den, man
skal kunne elske. Bredahl.IV.85. Der er
en stor Ynde i Ungdom, det er en elske- so

lig Tid. CBernh.II.60. min Forelskelses
skjulte Gjerning er det at tænke alt Elske-
ligt om hende. Kierk.VI. 195. Naar man
sidder andægtigt i Kirken, saa er dette,

reent æsthetisk seet, et elskeligt Syn. smst.

223. den lille elskelige San Marco's Plads
i Yene7,\2i.Schand.0.Ii.343. Af Tempera-
ment er hun elskelig indolent, af Tanke-
gang henrivende ensartet. jEsm.J. 7^.

O Elskelig-hed, en. {ænyd. d. s. i bet. 60

,,kærlighed") den egenskab at være elskelig

(især i bet. 2.1, om personer). VSO. Nu
stod hun for ham i al den Elskelighed,
som han en Tidlang næsten havde over-

set. Goldschm.VII.187. (jeg) opdager . . nu
hos Menneskene saa megen Elskelighed,

som jeg ellers ikke har havt Øje for.

Tops.II.353. Højs.7.6(Chr.VI afvig.).

Elsker, en. ['ælsgar] (nu kun dial. El-

skere. Ords.27.6(Chr. Vi), Wess.2. SjællBond.
178. jf. Kort.§139). flt. -e. (glda. elskere;
a/" II. elske; j/. Elskerinde)

1) (nu kun bibl., sj.) til II. elske 2.1 : den,

som holder af en anden; ven. Saar af en
Elsker ere vel meente; men den Hade-
fuldes Kys ere rigelige. Ords. <2 7. 6. saa
sagde Herren: see, jeg vil giøre dig til

rædsel for dig, og for alle dine elskere
(1871: Yenner).Jer.20.4(Chr.Vl).

2) til II. elske 2.2. 2.1) (nu sj. og kun
poet; jf. KNyrop.OL.38) den, som er for-
elsket i en kvinde (uden at være gift med
hende) ; tilbed er. Antonius (Elsebets) Elsker.
Solb.Jean.personliste. Mads, Gretes ulyk-
keligeElskere (0: den, som ikke genelskes).

Wess.2. *Forskudt af en ung og deUig
Mø . .

I

Lod han en lykkelig Elsker
(o : den, der genelskes) døe

|
For en Morder-

kugle paa Jagten. Heib.Poet.X. 229. Den
gamle Elsker, (titel paa digt). PMøllJ.59.
smst. 316. m. overgang til bet. 2.2: *Du er
saa hed, min egen Elsker, som var jeg
just nu din Brud. ORode.H.19. Friis-Møll.

D.17. SjællBond.178.
||
(nu næppe br.) om

forlovet mand; kæreste. For din Elskers,
din Trolovedes Øine kaster du dig i en
gift Mands Arme. Tode.S.94. om ægtemand:
*I Løvhytten sidder,

|
Med Armene trinde

|

Om Elskerens Nakke,
|
En ung Elsker-

inde.
I
Og Drengen ved Brystet . .

|
Er

faldet i Slummer paa Moderens Skjød.
Aarestr.M. 2.2) CJ) med særligt henblik paa
det seksuelle forhold. Drachm.IX.162 . Pont.
LP.^II.153. samme Dags Aften blev Jens
Biilow Fanny Grays svimle Elsker. Og
tre Uger efter lystes Kirkens Velsignelse
over det unge Far. HKaarsb. Folkene paa
Nakkebjerg.(1895).45. *Den Nat, den glem-
mer jeg aldrig,

|
da nøgen jeg lå i din

nøgne Favn . .
|
for første Gang jeg som

Elsker brød
|
dit frygtsomme Jomfruskød.

Børd.GD.260. smst. 269. 297. 2.3) O den,

der staar i elskovsforhold til en kvinde,

som han ikke er gift med; galan (jf.
Boler^. man har travelt med at tUlegge
hver Kone en Elsker. Rahb.Tilsk.1795. 69.

Gylb. (1849). III. 31. Denne Kvinde har
flere Børn dels med sin Mand . . og dels
med sin Elsker. Bang. Realisme og Realister.

(1879).175. Behold mig som Elsker, men
lyv for din Mand. IstedMøller.TabteTøiler.

1896).303. 2.4) (teat.) den, der i et skuespil

spiller rollen som elsker (2.i). Heib.Poet.IX.
225. *At spille Elsker kræver vist Routine,

|

Men jeg, jeg er saa uforsøgt i Faget. Holst.

VI.324. Schand.SF.273. || første ("anden

osv.) elsker, den i saadanne roller mest

brugte skuespiller. Gjel.GD.9.

3) G) til elske 3 (jf. Blomster-, Bog-,
Kunstelsker olgn.). Guds Ords oprigtige
Elskere. Balk.Bib.I.vi. *Hvi nægtes Gra-
vens Elsker (o; den, der gerne vil dø) Hvile,

|
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Naar Haabets muntre Yndling åøer.Ew.
V.143. 'Din Mund er stille stivnet, — mon
aldrig den har lét, — | du Livets barske
Elsker. EAhlmannJ*.78. || ister; være en
elsker af, d. s. s. elske 3. han var en
Elsker af Jordbrug. 2Krøn.26.10. jeg er en
elsker af DiseonTsev. Holb.GW.(1724)J2o8c.
Fra den første Tid af . . hvori jeg kiendte
stærke og spiritueuse Drikke, har jeg al-

tid været en determineret Elsker af dem.
Eu\YIII.66. (han) var en lidenskabelig
Elsker af Blomster. Heib.Poet.X.10. JPJac.
11.21. Letter8t.tidskrJ917.332. (sj.) m.inf.:
De er Elsker af at spadsere. JSneed.1.326.

II
ogs. om en kvinde (jf. Elskerinde 3^.

maa skee jer Koene er elsker af Musiken.
Eolb.Bars.1.5. Molb.DH.L406. Schack.lOo.

Elsker-fag:, et. [2.4] '(teat.) Træd op
som Romeo! . . nu er De gammel nok til

Elskerfaget. ECAndJV.376.
l^lskeri, et. (sj.) som (spøg. eU. foragt.)

ris. til II. elske (2.2). Omfavnelser vexledes
mellem Mænd og Koner, som ikke tilhørte

hverandre. Det var et uskyldigt, punch-
begejstret Elskeri i Flæng. Schand.AE.312.
Elskerinde, en. [om udtalen se -inde]

flt. -r. som fem. tU Elsker. 1) (nu næppe
br.) til Elsker 1: veninde. *0 du (o:

min moder), som . . | For mig en trofast

Elskerinde varl Heib.Poet.VIlLsOo. Ovids
skjønne Fabel om den søsterlige Elsker-
inde. Gylb. 1.245. 2) til Elsker 2. 2.1) (nu
sj. og hm poet.) ttl Elsker 2.i: elskende
ell. elsket (ugift) kvinde, han (kan) kjøbe
sig hundrede Koner, og kanskee ikke en
eneste Elskerinde. PAHeib.SkJI.68. »Min
Brud, min Elskerinde. Oehl.AV. 19. •Hil
hver en ung forelsket Mand,

| Hil alle

Elskerinder ! sa. (1844).XIV.161. BlichJII.
449. Hostr.GE.28.

fl
om forlovet kvinde.

PAHeib.SkJJ.36. den retmæssige Elsker-
inde eller Hustrue. flftftJ'rosJTJ.fiS. | om
hustru. *See, hvor Ulyssis tro og hulde
Elskerinde (o: Penelope)

\
Et ævigt Efter-

navn af heele Verden faar! Falst.OvidJ39.
Oehl.KG.348. Aarestr.l4(se u. Elsker 2.\).

*min favre Viv, min Elskerinde. Becfce.

G

ND.I60. H overf. *Den hele Natur er min
Elskerinde. Oehl.Digte.(1803).303. Winth.H
F.326. 2J) CP til Elsker 2.2. Wilkens.(Tilsk.

1887.719). »Elskede, ja! Blandt alle
|
er

du den ene Kvinde,
|
som jeg af Hjærtet

attrår
|
til Hustru og til yndig Elskerinde.

R0rd.GD.99. Det maa . . indrømmes, at

(Ellen Key) ikke sjældent finder smukke
og træffende Ord for at skildre Kvindens
Værdighed baade som Moder og Elsker-
inde. .ffariV'tÉfe.ML.S-g. 2.3) til Elsker 2.3.

hendes Kammerpige . . er hendes Ægte-
mands erklærede Elskerinde. Gylb.(1849).
111.27. »Til Elskerinde Pigen han udkaa-
red,

I
Og Lotte, der kxm sukked, han be-

daared.Pa/JtfJFJ75. kun Hustruen er øko-
nomisk sikret . . Elskerinden derimod er
økonomisk TQrisgivet.JakKnuJn.294. 2.4)

(teat.) til Elsker 2.4. Jeg spiller Elsker-

inderne af anden Classe. Hrz.VIII.356. jeg
er Skuespillerinde . . første Elskerinde ved
Vaudevifie-Theatret. Goldschm.1.324. Kierk.
VI.126. PoV^kl920.18.sp.l. 3) (nu sj.) tti

Elsker 3. Jeg er ingen Elskerinde af An-
tiqviteter. Holb. Forv. Ise. PAHeib. Sk. IH.
220. Hans Kone var . . en stor Elskerinde
af Dyr. Hauch.MfB.217. Elskerinde-
fag, et. [2.4] (teat.) Bøgh.III.149. -rolle,
en. [2.4] (teat.) PAHeib.SkJII.283. ThomLa.
NL.2.
£lsker-par, et. [2j](»j.) Det trofaste

Elskerpar drog som Ægtefolk (dertil).

Gylb.Novel.II.127. -r«lle, en. [2.4] (teat)
Hauch.III.147. Bøgh.II.307.
Elskling, en. ['ælsgleii] flt. -e. {dannet

i slutn. af 18. aarh. efter ty. liebling, jf.
»i-. ålskling; se Bahb.TilskJ794J261 ; sj., iscer

poet.) t) den elskede; om mand, d.s.s.El-

20 sker 2.1. FGuldb.1.48. 'hun som Brud og
Mage . . sin Elskling skal i Vee og Vel
ledsage. sa.(Rahb.Tilsk.l796.2). smst.1795.
331.

II
om kvinde, d. s. s. Elskerinde 2.i.

•min Elskling, min Due. SophClauss. UB.
XXXIII. 2) m. dim. bet. 2.1) (gengivelse af
gr. paidikå^ \ dreng ell. yngling i (et sær-
lig græsk) venskabsforhold til en ældre mand.
jf. Gertz.Symp.xixff.l7 ofl. 2.2) (1. br.) som
kæleord til et (lille) barn (dreng eU. pige).

30 (mors, min) Ulle elskling!
|

Els-klofr), en. 1) f d. s. s. Elands-
klo(v) 1. Moth.E47. VS0J.42. 2) (dial.)

om alontsrod (ell. valmuefrø) som Icegemiddel

(jf Elandsklo(v) 2). FolkLægemJ.20JL7.
ta Elskov, en. [^ælfSgrnu: Ibest. f. (1. br.)

['ælisgmu'an] (BahbJ'rosFjn.192. Thøg
LarsæB.84). flt. f -e (Holb.Vg8/1731)JL4;
se u. bet. l.i^ og -er (se bet. 2). (glda. eiskog,
elskug, æda. ælskugh, sv. aiskog, oldn.

io elsk(h)ugi, af adj. elskr (se u. H. elske^ og
hugi (hugr), se Hu (jf.Seip.LJI.26) | i

ænyd. 1. br. uden for folkeviserne, fra hvilke

det igen trænger ind i det alm. litterære spr.

(jf. Letterst.ttdskr.1910.597); bet. Ij er sik-

kert (poet.) nyudvikling (af bet. la og H.
elske 2d) og uden forb. m. den gi. brug)

1) stærk, lidenskabelig kærlighed. 1.1)

(jf. IL elske 2.2^ driftsbestemt kærlighed til

person af andet køn. Moth.E49. Holb.Paars.
50 220. t den KiærUghed vil vel vare Ugesaa

længe, som Herrens andre Elskove (o : for-
elskelser; jf. bet. 2). sa.Vgs.(1731)JI.4. Falst.

Ovid.84. *Paa mit Hiertes Skorsteen bræn-
der

I
En Harplxet Elskovs Brand . . |

El-
skovs Gud den tændte Sin.Wess.24. »Langt
over Elskov var min Kierlighed til Dig.
NordBrunJon.171. ulykkelig Elskov (nu
alm. : kærlighed;. Bahb.Pro8FJII.194. •min
Elskovs rene Lue. Bagges.UngdJLll. El-

60 skov, som skjelnet fra Kjærughed i Al-
mindelighed er vort Sprog eget.0r8tJX.27.
•Et Ægteskab har hende lært at skielne

|

Imellem Kiærlighed og flygtig Elskov.
Oehl.VI.65. *Ak, Elskov høist forskiellig

er fra Kiærlighed:
|
Hiin hører Jorden,

denne Himlen til. sa.KG.391. •Elskovs

20*
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skiønne Stierne (o: Venus). 8a.8H.60. de
sladre uophørligt, og det . . ikke om Kjær-
lighed, men om fysisk (o : sanselig) Elskov.
Blich.1V.627. *Foragtet Elskov vender

| Sig
saare snart til Hsiå.Winth.HF.71. *Fly El-
skov, der faaer Liv ved Klang af Guld.
PalM.I.116. Kierk.II.33. *Thi Elskov er
ikke

I
. . som Vinden

| saa svøbende lun;
—

I
men Elskov er Attraa —

|
et lyn-

flænget Vejr
I

af skyllende, stigende,
| lo

stormstridt Begær. Stuck.D.91. *Hvisken er
Elskovens Sprog. ThBarfod.SK.71. \\ (1. br.)

i forb. som fatte, have elskov til olgn.

den Nymphe eller Hyrdinde, som Jupiter
har fattet Elskov m.Holb.UlProl. Heib.
Poet.II.298. jeg har Elskov til hans Dat-
ter, og begierer hende tU Hustrue. fioife.

Kandst.1.2. hendes Øyen spiller i Hovedet
ligesom hun kunde være slagen med
Els'k.ov. sa.Forv.lsc. (jf. elskovsslagen^. f 20

Leander har giort Elskov til hende (o : er-

klasret hende sin kærlighed) i Formiddag og
lovet hende Ægteskab. saJIP.III.6. Ijjden
Historie, som Hvitfeld anfører om Kon-
gens Elskov med (nu: tH) Grevinden, er
u-rigtig. saJ)H.I.286. (pietisterne) sætte en
Elskov til Gud istedetfor Kjærlighed til

Gud. 0rst.IX.98. Han er fuld af Elskov til

Vigev.Buchh.JJR.128. \\ talem. Elskov uden
Penge varer ikke længe. Mau.4711. PalM. 30

lL.n.720. Lieb.DQ.II.142. 8jællBond.l88.
iJi) (sJ.; jf. IL elske 2.1^ varm kærlighed
(som tkke er af sanselig art). *Din (o: Jern)
Elskov Alt omfatter,

\
I hvert et Øieblik

du fødes atter. Oehl.L.I.209. sa.(1844).XIV.
110.

2) t elskovsforhold; elskovsforbin-
delse. Mahomed (var en) vellystig og
løsagtig Mand, som sees af hans mange
Elskover, over hvilke hans Tilhængere 40

selv forargede sig. Holb.Hh.II.95. sa.JJHH.
Prol.3sc. saadanne Elskover, som de unge
Herrer altid have nok af. Oehl.PSkr.1.53.

3) (sj.jpoet.) om den elskede ell. elskende
person. *Kan du mig, din første Elskov
(o: „kcerlighed"), glemme? Aarestr.78. *Selv
Elskov (0: elskende personer) sætter paa
lidt Frokost Pris, | en strandet Elsker
med. Drachm.DJ.1.159.
ElskOTis-, i ssgr. (sj. Elskov-; især (poet.) 50

i part. adj., fx. elskovblandet Lyst. PH
Frim.fMO). *(en) elskovvækkende Qvin-
de. OehlMÉ.117. (musikkens) elskovaanden-
de Honev. Ing.EF. 1.84. jf. -slagen, -svag^.

af Elskov 1.1; især CP; kun de vigtigste af
disse ssgr., der kan dannes i stort antal, med-
tages, -barn, et. barn, som er avlet i el-

sltov, uden for ægteskab; uægte barn. Rahb.
Tilsk.1800.107. *Han er et Elskovsbarn;
hans Moder var | Ei adelig; hans Fader 60

var en Greve. Oehl.TieckJI.92. Blich.IJ14.

al den Sundhed, Naturlighed, J'riskhed og
Styrke, som Folketroen tillægger Elskovs-
børn, brande«.FIJJJ 68. ZakNiels.K.8. Han
var en kælen Dreng og kilden, som man
siger, Elskovsbørn ev.lBang.Vdv.97. Sødb.

GD.87.
II

overf. De fleste Digte . . er Øje-
bliksbøm. Elskovsbørn, avled med en Sol-
straale, i ringe Grad Resultatet af lang-
varig Tænkning. Aakj.MitB^gnebræt.(1919).
IV. JVJens.Br.l95. -blomst, en. (f -blom-
ster, et). ^ 1) t rævehale, Amarantus cau-
datus L. Moth.E49. VSO. 2) gaaseurt, Chry-
santhemum Leucanthemum L. (jf. remsen u.

n. elske 2.2;. JTusch.292.^ -brand, en.

(jf.
I. Brand B.ij. Wess.24 (se ic. Elskov l.i;.

*aen ranke Lilievand,
| Der sætter eders

Hjerte i en evig Elskovsbrand. Winf/i.FI.
197. Nans.M.144. -brev, et. Moth.E49.
*mangt et Elskovsbrev

|
I Løn han hende

skrev. Oehl.XXI.88. *De ventede med
Længsel I Som paa et Elskovsbrev. Winth.
IV.136. SchandJF.109. j/.;*han et Elskovs-
brev

I

Med . . dristig veltalende Finger
skrev

|
I Jomfruens K&sind.Staff'eldt.D.I.

171. \ -broder, en. (jf. Svirebroder,
Drikkebroderj om den, der er hengiven til

elskov, stadig paa ny forelsket. En Elskovs-
Broder er som Salamanderen, der lever
altid i Ilden, og kan ikke leve uden at

brænde; thi da han er altid forlibt, saa
brænder han altid. Tullin.II.161. -bryn-
de, en. (poet.; jf. -brandy. vAph.(1759).
*Ja, syndig Elskovsbrynde til ham bragte
dig. Oehl.VM.129. Sødb.GD.27. -drik, en.

(jf. -middelj. Moth.EoO. hun (havde) ved
en Elskovs-Drik . . bragt ham fra Forstan-
den. JToife.DiT.IJ.460. Mu har

I
Med El-

skovsdrik . . forført min Hustru. Oehl.VI.
82. JPJac.I.196. smst.II.94. -ed, en. El-
skovsed er nok hed, men faar sjelden Tid
til at blive fed. CBemh.V.80. -eventyr,
et. (jf. -historie^, hendes gyldne Sale hav-
de seet . . mange Elskovseventyr. Ing.EF.
1.81. Familietraditionerne om Fædrenes
støjende Jagtfarter . . og tusinde Elskovs-
æventyr. JPJacJI.i. -forhold, et. dette
tilfældige, hastig opblussede Elskovsfor-
hold kunde faa en tragisk Udgang. Hom^S.
GL.294. -fuld, adj. (jf. -varm ofl.). 'naar
. .

I
Han synger i sin Lund, | Da lytter

Pigen elskovsfuld. Ba^'^'es.F.^^^. *det el-

skovsfulde Hierte. Oehl.Digtn.1.26. *Hans
Sanges søde Toner

|
Og de elskovsfulde

Ord
I
Fremspirede som Urter

|
Af en for-

aarsvarm Jovd.Winth.HF.31. Drachm.HV.
152. den langsomme, lade Gang, som om
Hofterne ikke kunde bære Overkroppen,
der er ejendommelig for de indfødte Kvin-
der, naar de er elskovsfulde. LBruun.VZ.I.
169. -glod, en. (jf. -brand ;

poet). *Hist sid-

der Hartbein en tykskiægget Kæmpe |
For-

tæret af en heftig Elskovsglød. OehlDigtn.
1.11. -gnd, en. kærlighedsgud; om Amor:
MothJESO. lng.DM.60. 'Han vandrer hjer-

tesyg en farlig Vei, |
Hvor Piil paa Piil

ham Elskovsguden sender. PalM. TJ. 253.

om amoriner: Venus kører bort gjennem
Luften, fulgt af Elskovsguderne. Htib.Poet.

III.15. -handel, en. (nu sj.) elskovsfor-

hold (især af lavere art; jf. -eventyr^, en
Elskovshandel— vil vi kalde det, for ikke



313 Elskovshistorie ElskoTstesn 814

at vanhellige Ordet Kærlighed — med et

FraentunmeT.Rahb.FotiJI.319. 'Du veed
vel, jeg har mange Kiærester

|
Og Elskovs-

handler. Oehl.S.1.53. Ing.EM.II.95. Gylb.IX.

110. Signe fandt sin Død i den navnkun-
dige Elskovshandel med Hagbard. ADJørg.
NHJ.13. de (o: et ungt par i en sporvogn)

er dybt inde i en Elskovshandel, aabenbart
begyndt for ikke mange Minutter siden.

JVJens.OMJ03. -historie, en. (jf. -even-
tyr^, disse tvende Damer have givet Ma-
terie til Elskovs Historier, skiøndt hver
paa sin Msiååe.Holb.Heltind.1.367. \\ Han
havde . . havt sine smaa Elskovshistorier
med Bønderpigerne. Schand.BSJ4. -hof,
et. (gengiver fr. cour d'amour) en forsamling
(iscsr bestaaende af damer), der siges i Frank-
rig i middelalderen at have afgjort (digteres)

disputter om kærlighed ell. virkelige trceiter

ml. elskende. *Yeå det berømte Elskovs-
hof,

I
Hvor Dronning Leonore selv sad

øverst,
I
Blev afsagt jo den Dom. Recke.

BBJo. Drachm.T.182. Middelalderens El-

skovshoffer. ETrojel.(bogtiiel.l888). -ild,
en. (poet.; Jf. -brandy. Holb.Skiemt.Do>-.
OeUjyigtnJ.7. 'Hun blev saa veemodig,
saa undferUg hed

|
Af Elskovsild. Staffeldt.

D.IJ201. -kunst, en. (Jf. Elskekunst;.
*At lefle hemmeligt for Kongens Døttre,

|

At vinde dem ved snedig Elskovskunst.
Oehl.VIII.202. I som overs, af titlen paa
Ovids Ars amandi: en Bog, hvortil Verden
trængte . . var en ny „Elskovskunst". Gylb.
(1849).VIII.49. -kvad, et. (poet.) 'Han
sang for Salens Gjæster

|
Heel fine El-

skovsovad. Winth. HF. 319. JPJac. I. 356.

-kTide, en. (højtid.) Hvad Livet har Sødt
af Elskov og El^ovsqvide, jeg havde følt

og nydt det.Sifc6J.47. JPJacJ.356. HBegtr.
DF.I1.65. -les, en. 'betragt Jer Elskovs-
leg

I
Med dette Barn som en forsvunden

T)Ttim.Hauch.KY.38. m.h.t.dyr: Wied.S.125.
-l^e, et. (sj.) legemlig omgang ml. mand
og kvinde (jf. Samleje). Og Babels Børn
kom til hende, til Elskovsleie (Chr.VI: at

ligge hos hende af kierlighedj, og de be-
smittede hende med deres Bolen. Ez.^5.
i 7.

II
om sted (seng olgn.), hvor et saadant

forhold finder sted. at se dem sprætte paa
Elskovslejet ligesom Fugle, der fanges,
medens de parres.VilJiAnd.BT.15. -Ine,
en. (poet.; jf. -brand;. Ew41914).1.88. »See,
nu vandre de, af Elskovsluen varm, | Hen
til Brudekamret. OeU.A.216. HeibJ'æt.III.
39. -middel, et. tryllemiddel, der me-
nes at kunne vække elskov (jf. -drik;. S&B.
FeiXbJVd27. -made, et. (jf. -stævne;.
MO. de (havde) holdt Elskovsmøde hver
Dag. Schand.F.119.

\\
(poet.) tusind Alfe-

læbers Elskovsmøde (o: kys). Jørg.St.16.

-ord, et. (jf. Rimkr.). *Vi talede saa sagte
de søde ElskoysoTd.Winth.VI.189. Recke.
LD.52. -pant, et. *Derpaa viste du mig
Ringen,

|
Og et Elskovspant den kaldte

|

Fra din Dame. Heib.FoetJV.94. Kierk.VI.
20. -pil, en. (egl. om Amors pil). Ach Dia-

na! Diana! hvad har jeg syndet mod dig,

at du skulde saare saaledes mit Hierte
med dine Elskovs Piile?S^o/6.n.Jr.6. jf.:
*min Satires Kniv sød som en Elskovspiil.
BaggesJIlJ.03. -rig, adj. (1. br., poet.)

Hetb.D.8. *(den) elskovsrige Nat. Lemb.DS.
39. I som føler elskov; elskovsfuld. en ung
elskovsrig Tige.KierkJI.20. -rose, en.
(poet.) om en (rød) rose som symbol paa

10 kærligheden ; ogs. i al olm. som biUedl. udtr.

for kærlighed. OeM. XXI. 1.35. XXVII. 304.
SøtoftJtD.7, H (overf.) elsket kvinde. *0, yn-
digste Kjærminde! | O, Elskovsrose rød I

Winth. HF. 22. -rus, en. Hauch. 1.247.
Han befandt sig vel ikke i nogen Elskovs-
rus, der var intet af den ubændige Vn^-
doms vilde Begær i hans Følelser. AndAx.
M.223. -saar, et. (poet., jf. -pil;. 'Ja
Varro . . |

Har været selv en Negl i sine

20 Elskovs Saar (o: forhindret sit elskovssaar i

at læges, holdt sin ulykkelige elskov i live).

Falst.Ovid.44. HeibJ'oet.III.35. -sag, en.
(især i flt.). *(Ovid) med for fri en Pen
om Elskovs-Sager skrev. LThura.(Falst.
Ovid.a6r). Hauch.ÆA.307.\\ (jf. -hof).*Knn-
sten

I
At fælde Dom i ElsKovssager. Recke.

BB.85. -sang, en. Holb.MetamJ. 'Hun
lønned altid min Elskovssang | Med et
sagte Suk. Oehl.XXIV.101. et Par Elskovs-

30 sange, der just ikke dreiede sig om den
platoniske Kjærlighed. Hauch. MfTJ. 77.

-slagen, paH. adj. (1. br., poet.) betagen

af elskov. *I Skoven elskovslagne Kæmpe
staaer. OeW.FJ76. SchandÆ.267. -spil,
et. (nu sj.) 1) (jf. -leg). vAph.(1759). Oehl.

XXII.206. *Tiden
|
Er ei beleilig nu til

Elskovsspil. 5redaW.FI.i05. 2) skuespil m.
elskov ell. elskovsforhold som emne. Holb.Ep.
III.203. -stævne, et. (især poet.) elskovs-

40 møde; stævnemøde, (hun) rakte . . en ung
Sprader en Seddel, hvori hun tilsagde ham
et FAsyLoxsstevne. Rahb.Tilsk.1794.374. m.
h.t. dyr: Drachm.UD.115. -snk, et 'hvad
er Navnkundigheds smigrende Røst

|
Mod

et Elskovssuk af en JonSrues Bryst ?S<a/-
feldt.D.II.327. -svag, adj. (1. br.) svag,

eftergivende overfor elskov. *Den alt for
elskovsvage Mand. Oehl.II.13. (hun vilde)

aldrig i Evighed elskovsvagt^ve denne
å) veUystaandende Nakke hans Kys i Vold.

JPJac. II. 95. jf. Brøchner. Br.283. -syg,
adj. (poet.) betagen af stærk elskov. *I)en
nylig elskovssyge, kielne, milde,

|
Sødt-

smilende Gudinde pludselig
|
Forvand-

let blev til Furie. Bagges.NK.163. »Han
qvæged sine Øine

|
Og sin elskovssyge

Aand
|
I hendes huehhkke.Winth.HF.216.

Il
som vidner om stærk elskov. 'At smelte

hen i elskovssyge Taarer. HrzJ)J.44. hine
60 elskovssyge, modløse Ord, hun kendte saa

godt. JPJac. 1.225. -tanke, en. *Naar
eensomt Svenden gaaer |

I Elskovstanker.
Winth.1.100. JPJac.II.175. Aald.VF.41.
-tegn, et. Min Fader . . bad, at Jomfruen
vilde annamme denne Ring af mine Hæn-
der til Elskovs Tegn. Holb.StuJI.3. Lemb.
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Shak.X.50. AErslev.Ømeklippen.I.(1906.)7?.

-Tarm, adj. *Fik han ei Kinden, elskovs-
varm

I
Ømt mod sin Læbe \agt.Winth.I.

270.
II
da havde hun saa søde og elskovs-

varme Ord for hans ventende Øre, at ingen
ret Elskov har dem sødere. JPJac.I.121.
smst.II.97. t -æble, et. 3f tomat(plante),
Lycopersicum esculentum Mill. (jf. Kærlig-
hedsæble). Moth.ESO. vAph.Nath.II.209.
Hempel.Flora.(1834).157.
elskværdig, adj. [ælsgivtjr'di] {af II.

elske; dannet i beg. af 18. aarh. efter ty.

liebenswiirdig, jf. ænyd. elskværd (sv. ålsk-

v'årå) efter ty. liebenswert; jf. elskelig) 1)

i egl. bet.: som fortjener at elskes; til-

talende. 1.1) (til II. elske 2.i; nu kun m.
overgang til bet. 2) om personer (især m. h. t.

ydre egenskaber, jf.u.élskehg 2.i). Hans elsk-

værdige Person. Langebek.Breve.14. *Hvor-
med har jeg fortjent for andre saadan
Lykke?

|
Elskværdig Helt I Wess.48. det

elskværdige Kiøn (o : kvinderne). Tode.ST.
11.90. Hvo der vil elskes, bør være elsk-

værdig. Suhm.II.134. *(Thor) giør sig kun
elskværdig ved slig en lystig Spas. Oehl.

NG.292. (han var) saa elskværdig, at han
blev sin Faders og hele Folkets Yndling.
Molb.DH.1.272. alt Det hos hende, som
gjorde hende saa indtagende, saa elsk-

værdig for mig. Sibb.Il. 272. jf. f: (han
har) giort sig elskværdig (o: fortjent) af

sit Fædreneland. OeconT.1.71. || om en per-

sons egenskaber olgn. En ung Mandsperson
har Lov til at elske alt hvad han finder
elskværdigt hos hundrede Piger. Biehl.PT.
5. den ganske Natur afmaler for dem
(guds) elskværdige Egenskaber. /SmA»m.J2.

57. En elskværdig . . Beskedenhed, Ynde,
Undseelse. MO. 1.2) (til II. elske 3; nu
næppe br.) om ting, begreber olgn. jeg baade
er taknemmelig og veed at elske det, som
er elskværdigt. Cit.1712.(Bruun.Falsteriana.

Q869).138). han (søger) mere at giøre
Sandheden fattelig og Dyden elskværdig,
end at straffe Daarligheder og Feil. JSneed.
1.15. her, hvor Religionen just begynder
at blive os elskværdigst Etv.VII.176. *la-

der os . . følge Forfædres elskværdige
Skikke. TBruun.IIl.220. den høist elsk-

værdige Formue, hun besad, lokkede en
Skare af Tilhedere.Winth.yill.141. 2) m.
afsvækket bet: meget venlig; imødekom-
mende (ofte i høflighedsudtr.). Jeg takker
Dem . . for Deres smukke, elskværdige
Udtalelser, som ikke kan andet end glæde
mig. Pol."/iil903.2.sp.2. De vilde vel ikke
være saa elskværdig at sige mig (osv.)

j
det

er næsten for elskværdigt af Dem
j -hed,

en. den egenskab at være elskværdig (især i

het.i). vAph.(1759). hans personlige Elsk-
værdighed gjorde ham ogsaa meget af-

holdt. Hauch.MfB.84. Istedetfor Skønhed .

.

havde Naturen givet dem vindende Elsk-
værdighed, dette noget, som ikke lader sig

paavise gennem Linier og Træk. Drachm.
T.73.

II
han kom somElskværdigheden selv.

han var den første Jagtdag begeistret.
Bogan.I1.80. || om udtryk for ell. iidslag af
egenskaben, det var nok ikke just elskvær-
digheder han opvartede med (o: han var
grov, skældte ud olgn.)

j

Els-læder. et. (nu næppe br.) læder af
elsdyrhud (jf. Elsdyr, Eiskloj. Moth.E47.
KomGrmineg.1.75. VS0.1.42.

1. Elv, en. [æl'v] flt. -e ell. f -er (Cit.

10 1707.(DSaml.lII.267)). (glda. d. s. (kun om
udenl. forhold), oldn. elfr, jf. flodnavnene
Elben (lat. Albisj og fr. Aube (keltisk Al-
bis^ ; sml. Elbutte 2 samt I. elve || ligesom

II. Aa ikke bibl.; især CP ell. poet. (rimord))

1) (nu kun foræld.; 1. br., jf. dog bet. S)

større rindende vand; flod; strøm (jf.
II. Aa samt Elv(e)-hest, -odder). Moth.E46.
Holb.Bars.V.7. *guul i Dalen flyder Tibrens
Elv (cvD hvælv). Oehl.L.II.33. »Jordans Elv.

20 Bich.II.363.
\\ f propr. Elven {glda. d. s.)

Elben. vAph.(1764). de danske Vaabens
Fremgang paa hiin Side Eideren og Elven.
Mall.SgH.689. *Thi nu indhegner Elvens
Bred,

|
Og Skagraks Vand, og Spidsbergs

Strømme
|
Kun dansk og norsk Lyksalig-

hed. ^i<;. II. 66. Bagges. L. 1. 76.
\\ {jf glda.

rin i bet. „hav", se DFU.Indl.l4; sj.) om
havet: *salten Elv. Oehl.HK.85.

2) vandløb med hurtigt fald (uden for
30 Danmark; især om vandløb i Norge ell. Sve-

rige); bjergstrøm (i alm. mindre end en

fl.od, større end en aa, jf. PEMiill.^523). Holb.
DNB.47. JSneed.I.i51. *En Elv der med
Vælde . .

I

Nedstyrter fra Fjelde. Grundtv.
NM.59. Hauch.MfB.94. *l Bjergets Elv, i

Engens stille Aa.TFmi/i.I.5i. *Bækkene tU
Elve sammen svømme. CKMolb.Dante.II.
38. Ned ad Harzen løber en lille Elv,
llseiloden.VilhAnd.AD.118. jf.: *en kogen-

40 de Hvirvel, en Havstrøms Elv. Blaum.AH.
34.

II
(sj.) om bæk (med hurtigt løb). Blich.

(1846).II.84. Nede i Engen blinker en Aa,
til hvilken vor lille Elv iler hen. Sibb.II.

121. smst.124. Der falder . . en lUle Elv,
Jahden, ud i Bugten. Tuxen.(DagbWlhl872.
l.sp.l).

II (jf. bet. 3) i sammenligninger. *Ja
før skal Helte-Blod som Strøm og Elve
flyde. Holb. Mel. IV.4. Oehl.HK.(1828).180.
*Hans Hjerteblod strømmer som en sy-

50 dende mv.Winth.VI.194.
3) (mer ell. mindre) billedl. og overf. anv.

af bet. (\ og) 2 (jf II. Aa 1 samt Flod;.
*I)u (o : Bacchus) drog din Hær, den vilde
Elv,

I

Fra India til\idige.Winth.I.153. især

efter en gen. : *Nu holde de (o: martyrerne)
og har til best

|
Hos (gud) en evig Løv-

sals Fest,
I

Og Lammet selv,
|
Ved Livets

Elv,
I
Er baade Vert og Giest.J5rors.505

(jf. Grundtv. SS.V. 555). "Jeg . . standser

60 Begeistringens Elv
|
Med Overlægs Frost.

Bagges. 1. 268 (jf. smst.IV.363 samt Begej-
stringselvj. *Lad rulle det svundne i Ti-

dernes Elv. Ing.BSE. VI.269 (jf Bødt.l 77).

Sorgens rivende, fraadende Elv (havde)

faaet slidt sig en Flodseng ned i hans
Sjæl. JPJac.II.258. »Glemsels Elv. Blaum,
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Sib^l4.fl(sj.) om kilde ell. ophav til no-

get. *Hun elsker Vers . . men ikke Versets
Elv,

I
Den arme Versemager selv. Bagges.

III.58. smst.93.

II. Elv, en. [æl'v] (f El. Moth.'E67. Æh
VS0J.41. — t Elle. Moth.'E72). flt. -er eU.

(siceldnere) -e (GrundtvJ'S.VII.264. Dania.
IX.148). (ænyd. (bed. f.) ellen, elven, (flt.)

ell (Kalk.IV.667), glda. (flt.) elfue, sv. ålva

(t ålv), ellepige, no. alv, oldn. alfr, eng. elf,

iy. elf(e); jf. Alf H nu især poet., fortrængt

af Elle-folk, -pige osv., jf. dog: de (blev)

enige om at kalde (drengen) Elve . . da
han var lovet bort til en havtrold. £ris<.

I)a.folkeæventyr.(1888)£07; sml. Ellise) nu
oftest i flt., om væsener af ellefolket,
især om ellepigerne. Elle . . kaluer ge-
men mand en skoutrol. Moth.^E72. Elf.

smst. Æl

.

. Et vældigt Spøgelse, som efter

Pøbelens Tanker skal opholde sig i Høie,
i Skove, og ved Elve.VS0.J.4i. 'As og
Jætte og Trold og Ælv. GrundtvJ'S.VI.80.
*Ælve smaa, og arge Trolde, stnst.624. 'Nn
nejer sig,

|
nu svajer sig

|
bag hver en

frønnet Mosebuld
|
i Dans de lette Elver.

Stuck.II.278. »Elver har mig bundet, |
Elver

har mig ramt. sa.SD.60. Eørd.GD.240. El-

venes Trolddomskunster. Dania.JXi^P.
||

om de mandlige væsener af ellefolket (jf.EUe-
dreng, -konge, -mandj: Naar en Karl eller

Pige har ladet sig forføre af Eliefolket,

(siges de) at være „ellevilde" . . og er det
en Pige, saa hedder det, „at Elven har
leget med hende." ThieleJII.194. *Der dan-
sed Elver og Elvemøer | I hvide Lin og
med lange Slør. Becke.GND.63.

||
(sj.) som

gengivelse af Alf: *Da vaagner med Odin
hver As, hver Ælv. Grundtv.PS. VI.210.
Elv-, t ssgr. se Elv(e)-.

I. \ elve, V. ['ælva] {af I. Elv 2) dep.:

strøynme af sted som en elv. *(en aa) som
elves gjennem Oldtids Vr. BicJulJOO.

II. elve, num. se elleve.

Elv(e)-, i ssgr. ['ælv(8)-] af I. Elv, nu
isæi- (O og oftest om no. forhold) af I. Elv
2; af ssgr. kan (foruden de ndf. anførte)
ncevnes: Elv(e)-bred, -leje, -løb, -munding,
-seng; se ogs. u. Ellesten.

Elve-, i ssgr. af H. Elv, se II. Elle-.

t Elv(e)-barbe, en. Jf almindelig bar-

be, Barbus vulgaris. Elve-: Baff.(1784).233.

t -bmd, et. oversvømmelse, fremkaldt af
stærk stigen af vandet i en elv. Elve-:
EPont.VN.3o. HStrøm.FogderietSøndmør.1.
(1762).44. Elv-: VSO. -dras, et. sted,

hvor en elv har sit løb; ogs.: elv; elveløb.

Elve-: MO. ved Elvedxagene i Telemar-
ken (byggede bæveren) sine kunstige Bo-
liger. TroelsL.I.ol. *over den blændende
Skulder | skred Guldhaarets brusende Vip-
per,

I
som modnet Kom over Vangen,

|

som Elvedrag over Klipper. Drachm.VS.44.
•Hastende Bække ..

|
Elvdraget sluger

dem. sa.HF. i 7. -g^ses, en, et. S( blaa
elvgræs, Sesleria coerulea Ard. MentzO.
BiU.379. t -best, en. (zool.) d. s. s. Flod-

hest. Elvhesten eller Nilhesten. Ba/f.
(1784).o50. MO. t -konse, en. (no.) \
1) hvid vipstjært, Matacilla alba. Elve-:
vAph.NathJI.232. 2) vandstær, Cinelus me-
rula. Elv-: Baff.(1784).347. f -odder,
en. (no.; zool.) alm. fiskeodder, Lutra tml-

garis. Elvodder, eller Ferskvandsodder.
smst.528.

Elver-, t ssgr. se II. Elle- (og I. Elle-^.

10 elvte, num. se ellevte.

O elysisk, adj. [e'ly'siso] (ogs. elysæisk
[ely'sæ-'is^] JBaden.FrO.II.47. Arlaud.45.

t clisæisk. vAph.(1772).I.420). {jf. ty. eU-,

elysisch, -såisch, lat. elysius; af Elysium)
1) til Elysium 1: *dybt i Birkeløvet

|
vi

hører Bellman le
|
med en elysisk Latter.

HSeedorf.Mod fremmede Stjæmer. ( 191 9). 64.

II
især i forb. som de(n) elysiske mar-

k(er) (eU. slette. Sal.V.972), d. s. s. Ely-
2D sium 1. *Her man Fordømte seer paa Ely-

sæisk marke, |
Hvad Verdens UdsKud var

her leve som ^lonaike. nolb.Metam.88. Men
Elysiske Mark, hvor . . Menneskets Liv
henrinder saa let og saa saligt. Wilst.OdJ.57.
Arlaud.45. 2) til Elysium 2 ; msr om egn, bolig

ol^n.: overordentlig skøn; yndig; paradi-
sisk; himmelsk. JBaden.FrOJI.47. Meyer.
SophClaus8.FB.14. O Elysiam, et. [eily?-

siom] {af lat. Elysium, gr. elysion, egl. adj.

:

30 to élysion pedion, den elysiske slette) I) efter

gi. græske sagn: et sted, hvor de ypperste

mennesker efter jordelivet levede en salig til-

værelse uden at dø (jf. de saliges øer). Heib.

Poet.X.201. PalM.(1909).I.319. SaUVII.

137.Jf.:(Goethe) hist i hans Elysium. Bran-
des.XIII.393. 2) (overf.) om en skøn, idyl-
lisk egn, et lykkeland, et eden. Svarede
alt det Øvrige til denne AUee, vilde Pyr-
mont være et virkeligt Elysium. 5a^^cs.

40 DV. VIII.326. I Søndags dampede S. og
jeg til Richmond . . om hvilket Sted, man
her taler som om et Elysixun. Grundtv.E.
67. PalM.IL.I.172. elysæisk, adj. se

elysisk.

I. Em, en. [æm' eU. (nu sj. uden for
dial.) e-'m] em. Høysg.AG.135. jf. Kort.142.

(nu kun dial. Jern. HesteL.(1703)A7r. jém.
SøysgJLG.135. Feilb.1.243. Kort.142). flt.

(sj.) -mer (PoU^lil904.1.sp.6). {ænyd. eem,
50 [em, fsv. ember, oldn. eimr; besl. m. TI. em,

n. emme og Im; 1. br. i rigsspr. før siutn.

af 19. aarh.) d. s. s. H. Damp (iscer i bet. Is),

ofte m. bibet. af (ubehagelig) lugt. før ild

kommer eem (1871: Damp^ ai en skor-
steen. Sir.22.30(Chr.VI). Mad blev kogt
ved Damp, og Emmen slog ud paa Ga-
den. Goldschm.NSU.VII.106. (taagen) lug-

tede surt som Emmen i et Vaskerhus.
Schand.IF.293. JPJac.1.93. Terrinerne

60 staar og sender milde Emmer op i Luf-
ten. PoU^N1904J..sp.6. bleg Ungdom . . med
BeværtningensEm af 01 og Tobak i Haaret.

Bønnelycke.Sp.26. jf.: Der staar en Em af

Elskov over denne store skikkelige By
(o: Wien). ESkramA.VJ.3. O om uddunstning

fra vandløb, jordbund, plantevækst osv. »fra
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Mosebunden |
. . kom Taagerne frem,

|

Piblende op som en hvidlig Em, Thor
La. Overs. ajLongfellow. Den gyMne Legende.
(1880).172. Bang.HH.m. kan De mærke
den fine, lidt syrlige Em fra Skovbunden ?

OMMøll.0.131. Vinden bærer med sig en
fin Em af Vellugt. Belgien.(1916).62.

jf om
uddunstning fra menneskers ell. dyrs legeme

:

(synlig) aande, sved osv. der stod en lang
Em af hans Aande ud af Tørklæderne.
Bang.L.82. AndNx.PE.1.34. FSadolin.Vort
Helbred.(1902).53.

||
(1. hr.) om krudtrøg (jf.

u. II. Damp 1.2). Hidset af Krudtdampens
vamle, lunKne Em . . blev Felix atter revet
Tiieå.Rist.EB.199.

||
(sj.) om blaaligt voks-

agtigt overtræk paa visse planter og plante-

dele; dug (1.3). Baud.GK.30.
|| f om damp

(1.2.2), anvendt som drivkraft, en Kornmølle,
der . . skal sættes i Bevægelse . . ved Em-
men af kogende Ya.nå.Politievennen.1798/
99. 729. Cit.l 793.(Meddelelser afSølieutenant-
SelskabetsArkiv.(1884).3). II. em, adj. {sv.

dial. am, no. æm(en), eim(en) ofl.; besl. m.
I. Em; „kbhvnsk Dial." Levin., nu næppe
br., jf. dog D&H.) som har en ubehagelig
smag, fx.p.gr. af manglende salt; vammel;
flov (jf.l. dvai). Dette smager saa eemt.
Agurker og Vandmeloner have en eem
Smag.FSO. MO. Lungemos, nygterntKjød,
Brøndvand smager eemt. Levin. jf. : Dette
har en eemagtig Smag.F/SO.
£maille, en. [e'malja] (1. br. Email.

VareL.(1807).292. Brandes.T.126). flt. (især

fagl.) -r (OpfB.UL354). (fra fr. émail (ældre

esmailj, af ital. smalto, mlat. smaitura; or-

det er af germansk oprindelse, besl. m. smelte,

jf. Smalt(e), Smelt) I) glasagtig, somre-
gel uigennemsigtig masse, der især bruges

(som prydelse ell. beskyttelse) til overtræk over

metal; smelteglas; ogs. (især fagl.) email-
leret arbejde. vAph.(1764). Hallager.357.
Paa den hvide Emallie pleier man . . at

anbringe Malerie. Funke. (1801). III. 345.

OpfB.Ul.425. SaUVII.240. han ejer en
samling kostbare orientalske emaiUer

j
i

sammenligninger: *hendes Øine, blanke som
Emaille ! PalM.I.20. (han formaar at) bræn-
de (ordene) sammen til Billeder som Emal-
je. -orandes.XF.SS.

II
GJ overf. den Lunets

og Vittighedens Emaille, som er udbredt
over det B.e\e.IIeib.Pros.VII.156. »Der
staaer han, som han leved,

|
Med Øiets

blaa Emaille. J^ares<r.i94. Hos Aarestrup
blev (sproget) glødet i Attraa, smeltet til

en pragtfuld Email. Brandes.T.126. 2) (fagl.)

glasagtigt, meget haardt stof, der be-
klæder kronen af en tand. Panum.583.
AmMøllSundhedsl.31. £maille-, i ssgr.

af Emaille 1. -blaa, adj. (jf. -farvej.

den tætte emaiUeblaa Farve, som Gøthes
Øjne skal have haft. JVJens.HF.38. -blik,
et. blik, hvoraf der laves emaillerede gen-
stande (jf. Blikemaillej, YareL.^91. -bræn-
ding, en. brænding af emaillerede (især

malede) genstande. OpfB.^II.393. -farve,
en. 1) farve, der indbrændes paa email-

lerede genstande, smst.390. 2) mulerfarve,
der ved tørringen faar en særlig haard og
blank overflade. SaWII.143. -glas, et.

glasmasse, der bruges ved fremstilling af
emaillearbejde ; emaille (1). Funke. (1801).
III.345. OpfB.UI.354. -maler, en. kunst-
ner, der maler (miniaturportrætter olgn.) paa
emaille. 8aUVII.143. emaillere, v.

[emal'je-'ra] ff amelere. Cit.ca.l700.(TJioit

10 4U525.345). ExtrRel.^/il722.6. VSO.I.149).
-ede ell. (nu sj.) -te (Ew.II.125). vbs. -mg
(vAph.(1764). SaUVII.140). (ænyd. ame-
lere

; fra fr. émaiUer (jf. ænht. amelieren, M
fra ældre fr. amaillerj; se EmaiUe) ved smelt- ^
ning anbringe emaille paa (metal olgn.);

udføre emaillearbejde. vAph.(1759).
Funke.(1801).III.345. Sal.V.974. \\ især i

part. emailleret brugt som adj. Et me-
get smuk Guldsmykke med grønne email-

20 lerede Stene. Adr.^^/il762.sp.l5. Smaa email-
lerede FoTtraiter. smst.^/il762.sp.l3. Emal-
jeret Fajance (Majolika). OpfB.UI.379.
emaillerede gryder

j jf: *en emaljeret
Flade,

|
En Vælving af Azur (o: havet).

Tullin.I.162. overf: forsynet med et for-
skønnende overtræk. Han var i sin Ungdom
den smukkeste Mand . . og han er det
endnu; men nu er det Altsammen malet.
Han er emailleret. Goldschm.VII.o33. de to

30 smukke, elegant friserede og emaljerede
KasmeT.Pont.EK.49. jf. f: *ei de grønne
guldindsprengte Skove,

|
Og ei den emai-

lerte Dal kan love
|
Én Lyst som den.

Ew.(1914).V.215. EmaiUer, en. [emal-
ijø-V] flt. -er. (fra fr. émailleur; fagl.) per-
son, der udfører emaillearbejde ; ogs. d. s. s.

Emaillemaler. SaUVII.142.
m Emancipation, en. [emansipa-

ijo'n] (af lat. emancipatio; vbs. til emanci-
40 pere) frigørelse (især fra ufriheds- ell.

undertrykkelsestilstand); opnaaelse af selv-

stændighed ell. uafhængighed. Jeg har . .

aldrig kæmpet for „Kirkens" Emancipation
saa lidet som for den grønlandske Han-
dels, Qvindernes, Jødernes eller nogen-
somhelst anden Emancipation. Kierk.^11.
439. Californiens Emancipation eUer Op-
tagelse i den nordamerikanske Fristat. St
Bille. Gal. III. 148. en Emancipation fra

50 Kirken (kommer) tydelig frem i den ny
ridderlige Digtning. V'Ved.B.181. især i

udtr. som Kvindens Emancipation.
Kofoed-Hansen.DL. 70. jf.: en Em a n c ip a -

tions -Kvinde kom over til Købstaden
. . Det var en UUe kortklippet køben-
havnsk Lærerinde, der hadede Mændene
. . og var fuld af Idéer til at styrte dem
fra Tronen. AndNx.MS.126. emancipe-
re, V. [emansi'pe'ra] -ede ell. (nu sj.) -te

60 (PalM.V.257). vbs. -ing (smst.32) og iÉman-
cipation (s. d.). (af lat. emancipare, af e,

ud af, og mancipare, give fuldstændig ejen-

domsret over; især brugt refl. ell. i perf. part.)

1) O befri (især fra ufrihed ell. afhængig-
hed); frigøre. TBaden.Suppl.llO. Gluck
(havde) med stort Held stræbt at eman-
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cipere Opera'en fra det virtuosmæssige
Element og Sangerforfængeligheden. B
Bergh. M.31. SaU VIL144. ^ refl. Mart.
DogmJ.43. man kan ikke uden Smerte
see en dansk Qvinde emancipere sig fra

sit Lands Vedtægter. ChievitzJtG.226. (det)

17de Aarhundrede, da Aandeme ret be-
gyndte at bryde Autoritetens Lænker og
emancipere sig fra den middelalderlige
Trældom. BaxmNiels. G. I.xxii. VilhAnd. lo

A0.III.24. især om kvindernes bestræbelser

for at opnaa ligestilling m. mcendene : *I hver
en Retning og paa hver en VUs | Hun
havde stræbt sig at emancipere. | Hun af

Noveller havde skrevet flere,
|
Hun havde

gjort en Reise til Paris. FalM.V.256. | (ofte

nedsæt.) part. emanciper(e)t brugt soni

adj.: frigjort; uafhængig, emanciperede
Skoledrenge, der gør Løjer med deres
Katekismus. Høff'd.LTJé?. spec. om kvin- »
der, der er (især fanatiske) tilhcsngere af
kvindens ligestilling m. manden, indtager
selvstændige stillinger osv. „emanciperede
Fruentimmer", hvortil regnes Institutbe-
styrerinder, efordemødre, Dandserinder.
HCAnd.VI.227. »Den stolte, fri, emanci-
peerte Qvinde. PalM.VJ257. ogs. m. videre

bet. : ukvindelig, mandfolkeagtig, fri i sit væ-
sen olgn. hun er for emanciperet til rigtig
at tiltale mig 2) f reft.: forpligte sig jp
(ved skrive- ell. trykfejl for mancipere?^.
en kand være Patriot uden at emancipere
sig tiil at forsvare alle sine Landsmænds
Fen.Holb.DH.III.U'.
Emballag;e, en. [aixba'la/a , æmba-]

flt. næppe br. {fra fr. emballage; se em-
ballere) T indpakningsmateriale; indpak-
ning (til varer, der forsendes). JBadenJFrO.
(man) smuglede (Voltaires „Henriaden")
ind i Landet, ved at bruge Arkene som «
Emballage omkring andre Bøger. Brandes.
Volt.1.246. Hage.'362. De danske Stats-
baner tUsteder fragtfri TUbagesendelse af

tom Emballage, saakaldt tomt Returgods.
SaUVII.145. uegl. (spøg.): *Agenten hist,

hvis Maves Emballage
|
Ham truer med

den snarlige Ruin. Pai2f.J.I09. aver/". .Re-
sultaterne af (forhørene) lader sig . . fri-

gjorte for al juridisk Emballage, gengive
med faa Ord. XatTid.^*/el921.Aft.l.sp.o. éo

emballere, v. [anba'le'ra, æmba-] -ede.
vbs. -ing (JBadenSrO. Meyer.), (fra fr. em-
baller, af en, t, og subst. balle, pakke (se
I. Balle^) T indpakke (varer). HandelsO.
(1807).61. Sal* VII.145. | (især spøg.) overf.

:

udstyre rigeligt m. (rejse)tøj olgn.; „pakke
ind". Man gav nu Hals, Slraldre og Bryst,
til Priis for Vejr og Vind, og emballerede
den øvrige Krop desto omhyggeligere.
HCLund.Samleru.(1803)J2o. intet menne- 60
skeligt Øje formaar at klassificere ham (o:
et lille barn), i den Grad er han emballe-
ret i Sjaler. WiedXH.lo6.
Embede, et, f en (Holb.Kandst.IV.l).

['æmibe'åa, -(i)be(v33] ogs. (nu næsten kun
i faste forb., se u. bet. 2, samt i ssgr.) Em-

bed [iæm|be(')3] flt. -r. (glda. embed(e), em-
med(e), bestilling, haandvcerk, æda. æmbæt
(VDahlerupJyskelov.(1919).52) og (ved sam-
menblanding med æda. umboth, se Ombud^
æmbot, oldn. embætti, oeng. ambiht, ohi.

ambahti (tv. amt^, got. andbahti; afl. af et

ord svareride til got. andbahts, tjener (if.
oldn. ambått, tjenestekvinde), muligt laan fra
keUisk(-lat.) ambactus, se Ambassade; sa.

ord er egl. Amt)
1) (nu kun foræld, ell. (især spøg.) som

bevidst udvidelse af bet. 2) arbejde eU. virk-
somhed, som et menneske har eU. (især va-
rigt) har paataget sig at udføre; be-
skæftigelse; gerning; hverv; syssel.
deris Embede og Arbejde, at lade, eller
baglaste. Skibet. DZ-.4

—

1—3. (unge men-
nesker, sotn ikke egner sig til studering) maa
tagis fra Skolen, og settis til ærlige verds-
lige Embeder, smst.2—18— 7. 'Vi have ej

lært at brygge eller bage, | ej noget sligt

Embed' at mage. Folkevise.(SangB.19o; jf.
DgF.III.396). »Studenters Embed (er)

dette,
I
At de til alt det, som er nyttigt.

Hu bør sætte. FrHomJ*MJ53. »Jeg kunde
i mit Embed (som barber) have megen
Nytte

I
Af slig en Assistent. Blich.(1920).

IVJ02. jeg (skulde) ikke have paataget
mig saa farligt et Embede som at være
Kjærligheds Postbud imellem jer og eders
hemmelige Elsker. HeibJPoetJII.412. *Det
er jo hendes (o: portnerskens) Embed | At
føre Sladder ud og ind af Klostret Recke.
BBJ.2. I i relig. eU. teol. spr. (m. overgang
til bet. 2), dels om præstegerningen (jf.
Apostelembede^. Disse havde deres em-
bede i deres tieneste (1871: Embedsgjer-
ning^, at gaae ind i Herrens hnns. IKrøn.
24J.9(Chr7VI). saavidt jeg er Hedninger-
nes Apostel, ærer jeg mit Embede. £om.
11.13. *e\ vi (o: præsterne) skulle være

|

Til Stød for nogen Mand, | Hvorved Guds
Embeds Ære

!
Bespottet vorde kan! Kingo.

17. det PræsteUge Æmhede.HolbJH.lI.
271. det kfrkelige Emhede. SaUVIlJ47.
dels i udtr. Kristi tredobbelte embe-
de, om Jesu profetiske, yppersteprcestelige

og kongelige gerning o: hans virksomhed som
kerer, hans hengivelse i døden og hans magt-
udøvelse, smst. I talem. (nu 1. br.): falde,
gaa, træde (nogen) ind i embedet, gaa
t næringen; gribe ind paa en andens om-
raade. de faldt ei hverandre ind i Em-
bedet. Suhm.1.262. Overs, afRolbLevned.213.
vanær ikke Freia, som laante dig sin Skiøn-
hed, ved at træde den bruneste Troldhex
i Niflheim ind i Embedet (o : udstikke Vau-
lundurs øjne). Oehl. VS.47. han havde under-
streget et Sted i sin Bibel . . maa jeg ikke
nok sige det, uden at Nogen troer, jeg vil

faae S. (o: en præst) ind i Embedet. Jn^.
B.IV.206. Q (nu næppe br.) ovei-f., m. h. t.

ting ell. begreber. »En yppig Sommerdugg
. . kiøler JHedens Kraft og Regnens Em-
bed gior.Holb.Metam.37. Sandsernes Em-
bede. Spectator.82. smst.366. det hører til

rv, Beetrykt »/m 1921 21



323 embedlis Embedsfælle 324

Sandhedens Embede, at den skal helbrede
os fra daarlige, forfængelige Ønsker. Mynst.
BISJL244,

2) stilling ell. virksomhed (oftest af
mere overordnet art, mods. Bestilling i3) i

det offentliges (især statens) tjeneste.
lKrøn.26.30. Sognefogden . . holdes for

at kunde forestaa en Herredsfogeds Eva-
hede. Holb.Er.IV.4. det (maa ifcfce^ hedde:
Manden trænger til et Embede . . men
Embedet trænger til Manden. sa.Herod.
a5v. (jf.Mau.1655-56). Emploi eller Em-
bede. En Fordel, der erhverves ligesom
Saligheden: af Naade, og ikke ved gode
Gjerninger. PAHeib.US.555. Han var Fuld-
mægtig hos min Fader, og bestyrede
dennes Embede i hans Fraværelse. Hauch.
MfB.61. søges Embedet ogsaa af saa Høit-
staaende, saa kunne vi gaae hen at lægge
os.HCAnd.YI.46. Goos.III.163. || i forb.

som være i embede, komme i ell. til em-
bede (nu i alm.: have, faa et embede). MO.
Bang.SE.6. jf.: Et Aar i Embede. Schand.
(bogtitel.1883).

J|
O i forb. paa embeds

vegne (undertiden sammenskrevet: embeds-
vegne ; nu sj. : paa embedets vegne. Stampe.
1.167), ifølge embedspligt; i egenskab af em-
bedsmand, naar Franz paa Embedsvegne
var iTa.v?erende.Ing.EF.I.214. Schand.TF.
11.323. (spøg., om en hund:) sa.F.365. (jf
bet. 1:) „I (o: en læge) har mig slett intet

at befale." — „Jo vist har Doctorn paa sit

Embedes vegne dend syge at befale." JB
Paulli.JM.65. i sa. bet. : i (sj. efter. Blieh.II.

249. Hrz.XVI.155) embeds medfør (sj.

sammenskrevet). Ministrene have i Embeds
Medfør Adgang til Rigsdagen. Grundl.
(1849).§63. (han) havde været der i Em-
beds Medfør for at bese medicinske In-

stituter. EBrand.UB.249. (præsten) mente i

høfligt Embedsmedfør at burde forvisse
sig om Barnets Kristendom— det var dog
vel døht? JVJens.EE.2. || talem. hvem gud
fiver (et) embede, giver han forstand. Heib.
'oet.IX.367. Kierk.XIII.471. *Hvem Gud

gi'er et Embede, gi'er han Forstand
|

—
Den Sætning er stundom bestredet;

|
Men

giver han ikke Forstanden — saa kan
|
En

Fuldmægtig bruges istedet. Bøgh.(Folkekal.
1852.17).
einbed(8)lig:, adj. ['æmbe()9(s)li] (,//".

ty. amtlich; sj.) som hører til et embede;
embeds-, den der er i embedlig Virke-
kreds. i2of^.CJ2aA6.3ftn.i 786.1.^58;. en me-

fet lidenskabelig Drøftelse af embedslige
orhold. AGnudtzm.BT.17.
Elmbeds-, i ssgr. ['æmbeås-, især dagl.

'æmbes-] som regel til Embede 2. -adel,
en. (foræld.) kolL, om indehaverne af (visse

højere) embeder, der medførte optagelse i adel-

standen ell. lign. forrettigheder. Molb.(Hist
Tidsskr.111.1 90). Fridericia.l 7&18Aarh.293.
I Roms senere Historie fremtræder baade
en Embedsadel, Notabiliteten, og en Penge-
adel, Ridderne. Sal.I.160. -alder, en. (1.

br.) d. 8. s. Anciennitet. Skoletidende. 1883.

713. i (højesteretsformandens) Sted træder
i fornødent Fald den efter Embedsalder
ældste af Rettens tilstedeværende Dom-
mere. LovNr.53^yal909.§2. O -bane, en.

(jf. 11. Bane 2.1 og -ve]), paa Embeds-
banen har jeg arbeidet under og med
Dem. Bahb.Metis.5. Han var næstældste
Søn og bestemt til Embedsbanen. /Sc/iand.

AE.268. -bog, en. (emb.) bog, hvori em-
10 bedsforretninger indføres. Lov^^lil866. -bo-

lig, en. (emb.) bolig, som følger med et em-
bede (jf. -gaard, -jordj. MO. JLange.I.40.
Lov*^/31870. C3 -brev, et. skrivelse fra en
embedsmand ell. hans kontor (især om mini-
steriel skrivelse). *Stilen i Embedsbreve

|

han gav altfor flot et Snit. Schand.SD.64.
Hørlyk.UT.190. -broder, en. (højtid., især
brugt af ell. om præster) kaldsfælle; kollega

(jf. -fælle;. Moth.E52. VSO. Hauch.MfU.
20 53 (om en læge). Som Præsten Hr. Niels

i Alstahoug Aar 1571 udførligt beretter til

sin Embedsbroder, Hr. Absalon Pedersøn
i Bergen. TroeUL.VII.43. Pont.LP.VII.45.
-drag^, en. (emb.) særlig dragt (uniform
ell. ornat), der er foreskrevet embedsm<znd.
Tode.HM.317. Excellencen (optraadte ofte)

i fuld Embedsdragt, og blændede da hele
CoWegietmedsinGlands. Schack.343.Blaum.
Sib.42. -dygtig, adj. (nu næppe br.) due-

30 lig til ell. i et embede, embedsdygtige Pensio-
nister. iJes/cr.^VaiSi 6. HCAnd.XL.251. -ed,
en. (emb.) (skriftlig) ed, som embedsmænd af-
lægger ved embedstiltrædelse. Goldschm.III.
466. Anordn.^yiil870. SaUVII.149. -eks-
amen, en. eksamen, der giver adgang til

visse embeder. Baden.JurO.I.130. Gylb.VII.
241. SaUVn.149. -familie, en. (især

talespr.) embedsmandsfamilie, en rigtig elsk-
værdig dansk Embedsfamilie. Goldschm.VI.

40 101. Schand.TF.IL 5. -folk, pi. ell. et.

1) (ænyd. d.s., jf. tt. Embede 1 samt Feilb.

IV.127) t haandværkere. (koll.:) saa (skal)

fortingis, at saa fremt Arbejdet ej er giort

til Gavns, da Embedsfolket paa deris egen
Bekostning skulle det reparere. Di.^

—

22
—67. (pi.:) Moth.E52. 2) (l.br., dagl.) pi:
embedsmænd ; embedsfamilie(r). D&H. -for-
brydelse, en. (emb.) brud paa embeds-
pligt. Goos.III.176. SaVVII.149. -forret-

50 ning, en. især i flt. : (udøvelse af) embeds-
geming; virksomhed ell. sag, der hører til et

embede. Moth.E52. Al den Tid, (Hans
Tausen) fik tilovers fra sine Embedforret-
ninger, henbragte han i sit Studerekam-
mer. MaZZ.S^ff.563. Schand.TF.1.180. En
af Egnens (bønder) havde henvendt sig til

(præsten) i Anledning af en Embedsfor-
retning. Pont. LP. VII. 88. -fortabelse,
en. (emb.) Lov^Vil866. under Straf af Em-

60 bedsfortabelse. TroelsL. IX. 1 74. Sal. » VII.
151. -fælle, en. (1. br., især højtid.) kollega

(jf.-hroder). (han var) hendes Faders gam-
le Embedsfælle som Minister. JBrandes.IF.

114. Den af Evald (o: Enevold E.) begyndte
og af andre . . embedsfæller fremdrevne
„opvækkelse". ADJørg.Eivald.(1888).10. CP
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-farelse, en. maade, hvorpaa ens embeds-

virksomhed udføres; bestyrelse af et embede;

embedsvirksomhed. BirdcnerJ.låS. Ministre-

ne kunne tiltales for deres Embedsførelse.
Grxindl.(1849).§20. Goos.III.178.

\\
(sj.:)

Denne Nat var den farUgste af alle dem,
C. under sin hele Embedsførelse havde
oplevet. Hauch.VII.304. -gaard, en.(sj.)

gaard, der følger med et embede ijf. -bolig/.

MO. de fleste af Kongens Embedsmænd
(havde) faste Embedsgaarde. JohsSteenstr.

ValdemarsJordebog^l874).374. -hemme-
liglied, en. (emb.) kundskab eU. medde-
lelse om, hvad aer vedkommer et embede ell.

en bestilling, og som det er embedspligt at

holde hemmelig. LovL.II.258. SaL*VIIJ51.
O -iver, en. ivrig bestræbelse for at op-

fylde sine embedspligter. vAph.(1764). Re-
delighed og Embeds-Iver.P.åffei6.l7S.^i8.
Schand.BS.430. -jord, en. (emb.) jord,

der hører til et embede (præstegaardsjord,

skolejord osv.; mods. Bonde- og Hovedgaards-
jord;. Lov*'/tl870. PontXP.VniJ.34. -j»-
Iter, en. (foragt.) person, der ivrigt og sta-

dig søger („gaar paa jagt efter") embede.
Brandes.VL27. jf.: Erabedsjægeriet er
bleven en frygtelig Indvoldssygdom i det
franske Statslegeme. Nordsjælland.*^1x1905.
l.sp.6. -klasse, en. (mi l.br.) d.s.s. -stand
2. den største Intelligens findes i Embeds-
classen. Heib.Pros.X.275. HCAnd.IV.254.
-kreds, en. (emb.) indbegreb af et embedes
forretninger. MO. Sal.V.978. ji

stedligt om-
raade, inden for hvilket en embedsmand ud-
øver sin embedsmyndighed. (byfogeden) var
ikke populær i sin Embedstreds. ScAand.
BS.388. SaUVILl52.
embedslig^, adj. se embedlig.
Embeds-læge, en. (emb.) offentlig an-

sat læge (isctr om de statsansatte læger: amts-
læger, kredslæger ell. (før 1915) distriktslæger

osv.). LovL.III.1067. Dagbl.^Val906.2.sp.3.

-læsning:, en. (sj.) læsning til en embeds-
eksamen. Schand.UM.18. -les, adj. (sj.)

uden embede, (om person:) *en embedsløs
Docent. Marton.HB.95. || tomme, embeds-
løse Titler. Ing.LBJII.209. -mand, en.
{glda. æm(b)etzman, kongelig lensmand, ogs.

(ved paavirkn. af mnt. ambachtman^ ; haand-
vcerker, oldn. embættisma9r, tjenestemand;

jf. Ombudsmand) 1) (nu næppe br.) i a.1

alm.: person, som virker i en andens tjeneste;

tjener. I (o : konger og dommere), som vare
(Herrens) riges embedsmænd (1871: T\e-
neTe).Visd.6.4(Chr.VI). *Efter Magt og
Ære tørster

|
Aldrig Kristi Embedsmand.

Gi-undtv.SS.IV.334. 2) til Embede 2: per-
son, der er ansat i det offentliges tjeneste (jf.
BestUlLngsmand 1, Betjent 2.1^; iscer om
tjenestemand (m. kongelig udnævnelse), der
udfører et mere overordnet hverv (mods. Be-
stillingsmand 2). Sir.10.2. af alle Dyr paa
Jorden (er intet) farligere, end en taabe-
lig Embedes Mand. Holb.Hh.I.81. Grundtv.
KG.46. Grundl.(1849).§22. At bUve Em-
bedsmand er vort Livs Ideal. Goldsckm.

VI.153. en ung Pige — en kongelig Em-
bedsmands Datter. Ponf.^. 76. SaUVIId52.
II

hertil Embedsmands-familie, -mæssig, -sty-
re, -vælde ofl. 3) f haandværker. af m-
storien seer (man), at Embeds-Mændene,
det er de 6. Amter (o: haandværkerlav i

Bergen) . . paastode, at Kiøbmændene eller
de Contorske var deres Dommere. Holb.
Berg.106. GJ -mandig, adj. [-iman'di]

10 (især spøg. ell. spot.) adj. til -mand 2: d. s. 8.

-mæssig. Bille.(Arlaud.256). næsten som
Dreng var (han) bleven Skriver i Marine-
ministeriet, hvor han allerede fra første
Færd af havde følt det embedsmandige
Ansvar og sin Stillings Værdighed. Schayid.

SF.48. en embedsmandig Rapport til Kon-
gen. FBajer. Nordens pol. Digtning. (1878).
183. den af Staten lønnede Fyrvægter .

.

tager sig en lille embedsmandig Lur. NC
20 Rom.LæsebogJII.(1887).310. jf.: hans dum-

stolte, standsbevidste Embedsmandig-
heå. JPJacobs.Afh.129. -medfør, et se

u. Embede 2. -myndighed, en. (embj
Misbrug af Embeds-Myndighed. Hrz.XIV.
259. Sal.* VII. 157. -mæssig, adj. som
hører tU eU. passer for en embedsmand; em-
beds-; ofte (om optræden olgn.) nedsæt.: over-

drevent værdig ell. højtidelig; bureaukratisk

(jf. -mandig^, den embedsmæssige Kan-
30 cellistil.iScAa7j<i.0.7.i9. en vis, embedsmæs-

sig Høltidelighed. Pont.BH.16. Bertels.F.37.

(tiegl.:) Den nogle og trediveaarige Kam-
merpiges Ansigt var præget af den mest
embedsmæssige Ligegyldighed.ScAamijSB.
18. -navn, et. (nu sj.) (officiel) betegnelse

for et embedes indehaver; ttiel. Schytte. (MO.).
det (vilde) være høist latterlig at fordan-
ske Embedsnavne, og sige N. N. var Al-
meen Stedholder istædet for GeneraUieut-

40 nant. Rahb.Stiil.*^. Præstinden der havde
Nøglen til Athene Pollas' inderste Celle
paa Akropolis . . bar Embedsnavnet Klei-
dukhos, „Nøgleholdersken." KGBrøndst.
Fra det fjerne. (1911)J13. -parti, et (po-
litisk) parti, der (væsentlig) bestaar af em-
bedsmænd ell. stærkt hævder disses magt i

staten (jf. Bureaukratj. det nationalliberale
Embedsparti. Brandes.III.162. -pligt, en.
vAph.(1764). Heib.ProsJ.72. TroelsL.XII.

50 119. (^j/. Embede 1:^ Bjørn Mundskjenk
havde ikke forsømt at skjenke flittig for
sig selv . . medens han ivrig opfyldte sin
Embedspligt. Jn^.FS.IJJ.iSO. -prøre, en.
(sj.) d.s.s. -eksamen, jeg havde bestaaet min
Embeds-Prøve med godt Udfald. Birkedal.

0.1.172. -sag, en. (især i flt.; jf. -forret-

rnng). Moth.E52. Naar jeg taler med dig
i Embeds-Sager, saa sidder jeg, men du
stsiaer. Hrz 11.157. det er en Embedssag

60 og saa kjender jeg ingen Hensyn. Oversk.

11.249. -skat, en. (foræld.) særlig stats-

skat, der fra 1768 til 1845 betaltes af (visse)

embedstyiæyid. LovL.II.270. SaUVII.157.

t -skrift, et. Stoud.(MO.). d. s. s. -skri-
velse, en. (jf. -brevj. (justitsraaden) er-

klærede mig for „pidskende gal", bare
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fordi jeg havde anvendt et Par Udraabs-
tegn i en Embedsskrivelse. Bøgh. II. 93.

H.ejmdaVlxil869.1.sp.2. GJ -sprog:, et. (I
br.) særlig (gammeldags og litterær) sprog-

ell. stilform, der anvendes i embedsskrivelser

;

kancellistil. MO. Sal.V.980. -stand, en.

1) (nu 1. br.) den stilling (ell. værdighed) at

være embedsmand. Grev F. havde dannet
sig til Emhedsstanåen.Ing.EF.V.149. 2)
embedsmændene som stand, det (er) højst
fornødent, at det menige Folk mindes om,
hvor højt Embedsstanden staar over dem.
Hostr.US.III.6. Schand.TF.II.65. 03 -sti-

f:e,
en. embederne betragtede i stigende ræk-

efølge som trin paa en løbebane; især i forb.

paa embedsstigen. at avancere til det
øverste Trin paa Embedsstigen og blive
Konferensraad. Goldschm.IV.237. Hørup.
11.78. -teg^n, et. (1. br.) ydre kendetegn
ell. mærke (polititegn, brandfogedskilt olgn.;

ogs. om embedsdragt), hvorved en embeds-
mand kan gøre sig kendelig. *(stokkebæreme)
baned mig Vej ved haandfast Virksomhed

|

af deres Embedstegn. Gjel.KampenmedMu-
sei-ne.(1887).198. SaUYtl.157. || om kirkelige

værdighedstegn, insignier: FrHamm.Kirke-
hist.1.264. -tid, en. Hauch.MfB.92. Deg-
nen, der i hele sin Embedstid ikke min-
dedes at have haft saa flink en Dreng.
AndNx.M.125. -Tegne, pi. se u. Embede
2. CP -vej, en. d. s. s. -bane. Han havde
aldeles opgivet Embedsveien for at dyr-
ke lAa\exkonsien.Ing.EF.V.107. Han gik
Embedsvejen, blev Øvrighedsperson og
Senator. jBmwrfes. F. 80. CP -vælde, en,

et. som gengivelse af Bureaukrati. Hjæl-
peO. Et Embedsvælde, der organiserede
fra oven ai. Brandes.VII.528. Den prøjsi-

ske Embedsvælde. FlensbA.^^/ul893.2.sp.l.

O -værk, et. (<.M0.; eft^r sv.ambets-veik;
1. br.) afdeling inden for administrationen;
spec. om (departement (2.2) i) centraladmini-
strationen. Kancelliet blev et ordnet Em-
bedsværk, hvor hver Mand havde sin nøje
Instruks. Ottosen.VH.II.266. Intet Embeds-
værk har saa mange underordnede Em-
beds- og Bestillingsmænd som Jærnbane-
væsenet. Dagbl.^/9l889.2.sp.l. HBegtr.DF.
III. 13. -væsen, et. (1. br.) indbegrebet

af alle embedsinstitutioner og embedsforhold.
Goldschm.VT.116. de Discipliner, der do-
ceres (ved universitetet), har Rang, efter-

som der er Brug for dem i Embedsvæsenet.
Sehand.TF.II.65.
Emblem, et. [æm'ble-m] (f Emblema.

Moth.Conv.E45. Holb.Ep.I.40). flt. -er (f m.
gr. bøjning: emblemata. smst.) (af gr. ém-
bléma, af gr. embåUein, kaste ell. lægge hid;

grundbet.: indlagt arbejde) I) symbolsk
mærke ell. figur; spec: lille mærke (m. en
saadan figur), der betegner bæreren som med-
lem af en forening, deltager i en fest olgn.

Holbein har paa hver Side tegnet smaa
Emblemer. FrSneed. 1. 225. JBaden.FrO.
hver havde deres Emblemer i Flaget, Stu-
denterne førte en Minerva, Digterne havde

en gylden Tegasns. HCAnd.XII.7. Skot-
lændernes Emblem er en blomstrende
Tidsel. smst.IV.150. Emblem . . paa en
Uniformsfrakke eller paa en Kasket. Schel-
ler.MarO.217. 2) f fortælling m. billedlig be-

tydning; lignelse. Holb.Ep.I.40.

O Embonpoint, et eU. (1. br.) en
(Klevenf.RJ.88. Schand.AE.50). [aqbcoi^po-

'æii ell. ni. fr. udtale] (fra fr. embonpoint;
10 egl.: i god tilstand) om mennesker: fedme

^

fi/ldighed, især den (for lidt ældre) natur-
lige; huld. (hun) havde tillagt sig en be-
tydelig embonpoint, og jeg fandt hende
smukkere end før, da hun var saa tynd
og mager som en Stokfisk. EudBay.EP,
111.45. den lette Embonpoint, som . . af-

sattes hos de fleste Mænd, der i Danmark
beklæde ansete Stillinger. Sc^awd.AE. 50,
Ja, jeg vil endog indrømme, at hun var

20 charmerende. Men hvilket Omfang, hvilket
Embonpoint! ieo^.CrB^.8. Selv det letteste

Embonpoint . . svulmer paa Film op til

en skæbnesvanger Kvabsethed. UGaa.Fil-
men.(1919).140.
embrassere, v. [aixbrB'se-ra] -ede. (fra

fr. embrasser, af en, i, og bras, arm, if.

II. Bras; foræld, ell. spøg) omfavne (og
kysse), fJean ) Embrasserer hende paa Knæ,
Holb.Jean.IV.2. SaU VII.158.

30 Emde, en. ['æmda] (nu sj. Emd. vAph.
Nath.II.213. Krøyer.III.450. f Emte. Moth.
E53). flt. -r. (ænyd. elmt; maaske fra ty.

alant, jf. oldn. 9lunn, makrel) Jf en slags

karpefisk, Leuciscus idus L.; rimte. vAph.
Nath.II.213. Krøyer.III.450. Fedders.FF.
154. DanmFauna.XV.267.
eme, v. se II. emme.
Emerit-præst, en. [ema'rid-] (af

emeritus; sj) Bek.^y,1875.§18. emeri-
40 tns, adj. [eime'ritus] (aflat. emeritus, ud-

tjent (især om soldat); jf. Merite(r); bruges
som adj. kun efterhængt, især efter ord som
Pastor, Professor) om embedsmand (især

præst): som paa grund af alder ell. svage-

liglied er afgaaet fra sit embede. JBaden.
FrO. *Da skulde Pastor emeritus Madsen

{

bande de drukne og vildfarne Faar. HSee-
dorf.DD.llO.

II
(især spøg.) som subst. : han

(o: en politiker) (havde) i sit eget Parti

50 været en isoleret Mand, halvt om halvt
Emeritus og Pensionist. EHenrichs.MF.II.
103. Tilsk.l921.I1.12. en gammel emeritus

[

graahaarede emeritusser
j

Em-fanger, en. [I] (fagl.) kappe, der
skal opfange dampene fra et komfur og føre
dem ind i skorstenen (jf. -kappe/ VortHj.
111.44.

emfindtlig, adj. se ømfindtUg.
Em-hed, en. [II] (nu næppe br.) ube-

60 hagelig, flov smag. VSO.I.665.
Emigrant, en. [emi'grBn'oT) flt.-tr,

(fra fr. emigrant, egl. præs. part. af emi-
grer (lat. emigTaie), udvandre) person, som
forlader ell. har forladt sit fædreland for at

bosætte sig andetsteds; udvandrer, (spec. om
franske udvandrere fra revoluHonstiden og



Emigrantdamper Emne 330

-oni europæere (især af de lavere lag), der ud-
vandrer til fremmede verdensdele). FrSneed.
1.298. en fransk Emigrant fra det forrige

BretSigae.Blich.IV.264. En Kultnr frem-
mes ikke blot af sine Hjemfødninger . .

men af sine Emigranter. Ft/A4mi.A^.5i.
•oppe paa (amerikadamperens hak), hvor
i^igranterne har flokket sig og stirrer

ud mod den tomme Havkimming. JVJens.
LA.106. SaUV11.163. | (poet.) trækfugl (jf.

fr. oiseaa emigrant t sa. bet.). •Velkommen
lille Emigrant (o: nattergalen). BlichJ)J.92.
Emigrant-damper« en. damper, som
fører udvandrere bort (ttl en anden verdens-

del), -inde, en. (1. br.) Blich.(1905-07).!.

338. C9 -litteratur, en. (dannet af Bran-
des ca. 1872) i best.f.: fransk litteratur omkr.
1800, der skyldes forfattere, som var flygtet

for revolutionen eU. Napoleon. Brandes.IV.lo.
O entif^rere, v. [emi'gre'ra] -ede ; vbs. Emi-
^ration (Politivennen. 1801. 2340. Arentzen.

A0.341). (fra fr. emigrer; se Emigrant) for-

lade sit fædreland; udvandre, store Baade
iomme flydende paa Donauen, fulde af

Mennesker, der emigrere fra Schwaben, for
at sætte sig ned i de sydlige russiske Pro-
-viaåseT.Oehl.ErJII.178. overf.:Trænger no-
gen tU en Luftforandring fra dette aande-
fige Øklima . . har han iSke andet at gøre
end at emigrere, aandelig talt. VilhAnd.N.31.
Eminence, en. [emi'nænsa] (ogs. Emi-

]ien(t)s [emilnæn's] Moth.Conv.E46. Ing.
KE.II.123. Meyer.), flt. -r. (fra fr. emi-
nence, lat. eminentia; se eminent) titel til

hoje gejstlige (især kardinaler), tidligere ogs.

til konger olgn. Borgemestere hedder Ex-
cellencer og Præster Eminencer. Holb.Mel.
1.3. *Et Brev til Dem fra Eminencen. Hrz.
Nin.26. Sal* VII. 164. eminent, adj.

(emi'næn'd] (fra lat. eminens (gen. -ntis^,

egL præs. part. af eminere, rage frem;
især O) fremragende; fortrinlig; ud-
mærke t. Med sit eminente Genie, vidste
(Shakespeare) at forædle den gothiske Ver-
den ta Kunst. Oehl.ND.xxx. de eminen-
teste Figurer (o: hovedpersonerne) i hans
Noveller. Heib. Fros. IV. 331. en eminent
Lyriker. stnst.V. 58. Verners eminente he-
ga've\se.VilhThoms.Afh.I.202.

fl
om grad,

betydning olgn.: særlig; overordentlig.
(Schiller er) Digter i ulige eminentere Be-
lydning end hine to franske Forfattere.
Heib. Pros.V. 367. Gud er i eminenteste
Forstand Personlighed, idel Personlighed.
Kierk.XIV.186. JVJens.D.7. adv.: du er en
€minent dygtig Handelsmand, du har de
store Vuer. AHenningsenÆ.22.
Emir, en. [e'mi-'r] flt. -er eU. f -e (Oehl.

F.147). (af arab. amir, høvding; jf. I. Ad-
miral) titel paa ryisse høvdinge og adelsmænd
itlanåi muhammedaneme i Nordafrika og Ara-
bien. 'Al Sefi, en Emfr, kom tidt i Huset.
OeU.A.89. SaVVIIJ.66.
Em-kappe, en. [I] (fagl.) d. s. s. -fan-

ger. GnudtzmJEusb.88. -klap, en. [I] (fagl.)
%p (ventil) i emrør. smst.

I. Emme, en. se 1. Emmer.
II. emme, r. ['æma] (nu sj. i rigsspr.

eme ['ema] MothÆ51. VSO. SaahyJ). -ede.

(ænyd. eme, no., sv. dial. eima, fris. eme;
se I. Em; især dial. (Feitb. Thorsen.133))
t) afgive ell. afsætte em; dampe. Thee-
maskinen emer stærkt.F50. Feilb. Thor-
sen.133. I t rigsspr. nu næsten kun i part.
emmet orugt som adj.: ftUd af ell. over-

io trukken med em; dugget, (hun malede stre-

ger) paa den emmede Rnde. IngJEFJ.22.
LeopSE.235. 2) opstige i form af em;
dampe, en gul ovnhed Dis, der syntes
at emme af alle Jordporer. CDangaard.
Kultur/1905)J227. Dunst af sure og regn-
vaade Klæder emmer ud. 0Bung.SS.159.

I. Emmer, ^/. ['æmar] (sj. brugt i ent:
Emmer, en. (nu næppe br.) HCAndJX.70.
sa.Kotigendrømmer.(1844).6. — Emme, en.

20 Ing.VStJ256. Drachm.UD.45). (ænyd. em-
mer (flt.), oldn. eimyrja (f.), oeng. æmyrie
(eng. embers^, oht. eimuria (nht. dial. em-
mem^; maaske af I. Em, men sammenblan-
det med no. myrja, masse, emmer; formen
Emmer er altsaa opr. ent.-form, se Univ
Bl.1.37 I især poet. og dial.) glødende
aske; gløder, tag Emmer til Røgelse og
læg derpaa noget af Fiskens Hjerte og
Lever og ryg dermed. Tob.6.20. KomGrøn-

30 neg.1.299. *Før de Emmer vorde kolde,
|

Dræber ham den sidste Gnist Grundtv.PS.
IV.465. Blich.III.238. 'Emmen brændte
nøgen ¥oå.Ing.VSt.256. 'Hvad hver kun
som Anelse bragte fra Hjemmet,

|
som

ulmende Gnist i sin Emme, | det flam-
mede op. Drachm.UD.45. Pont.F.I.146.
(billedl.:) hvor før Oplysningens Emmer
laa spredt i det almindelige Tusmørke og
ulmede i forborgne Manuskripter, fik de

40 nu (o: ved bogtrykkerkunstens opfindelse) en
tusinddoblet Lyskraft.FFed.B. 9. | om af-
fald fra kalkbrænding. Ofte er Mørtelen
tilberedt af Y:,mmer. DetnyAarhJIl2A03.
sp.l.

II. Emmer, en. se Imber.
III. Emmer eU. Emmert, en. ['æm'-

9r(d)] flt. emmere, emmerter. (fra nt. hoU.

emmer (ty. eimer^; gennem lat. amphora
fra gr. am(phi)phoreus, tvehanket krukke;

50 jf. n. Adnural | formen Emmer findes

(ved siden af Emmert) t VSO. og Saaby.

^

^ 1) t øse spand. VSO. 2) (nu l.br.) bøs-
ning tU ventilen („hjertet") i et pumperør.
VSO. Harboe.MarO.315. SaVVIlJi68.

IV. Emmer, en. ['æm'ar] fit. d. s. (fra
ty. emmer, ogs. ammer, am(m)el(kom)
(heraf: Amelkom. Moth.Conv.A113), mht.

amel, amer, oht. amar, vist af lat. amylum,
stivelse (egl. sa. ord som Amdam^; jf. ogs.

60 FalkT.EtymWbJ.377) 2( navn paa en udenl.

varietet af hvede, tokorn, Triticum dicoc-

cum. LandmBJII.66. MentzOæi.31. Sal.

IXJ.73.
1. Emne, et, f en (vAph.(1764)J4?.

Lægen.V.290). ['æmna] flt. -r. (laant ca.

1760 fra no. emne og (i bet. S) fra sv.
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åmne; egl. sa. ord som Evne; i heg. vaMen
ml. formerne Emne og Evne (SorøSamlJII.
178); vAph.(1764).147 anbefaler den nuvæ-
rende forsket) 1) O materiale, hvoraf en
ting forarbejdes (jf. Bygge-, Bygnings-
emne). SorøSaml.il.l69. Emne til Hatte,
til Papiir . . Instrumenter, Redskaber og
enkelte Ting, som giøres af Træ; men
man kan ikke sige Emne tU Huse, til

dant stof: *Rundt i Nicherne Kaminer,
|

Æmner af Mytologier. Grundtv.PS.III.51,
II. emne, v. ['æmna] -ede. (fra sv. åmna
ell. no. emna; sj.) 1) agte; have i sinde;
foresætte sig. *Jeg faar aldrig det ud-
ført,

I
Som jeg emned idag. JForchhammer,

ToKomedierafPlautus.(1886).159. D&H. 2>
bestemme (til noget). Lundb. JD&H. Em-
ne-jaern, et. [I.l] %jærn, som har været

Skibe &c.vAph.(1764).147. Murstenen er xo underkastet en foreløbig behandling og til-

et vanskeligt Emne at behandle. Høyen
AD.960.sp.3. Hele hovedvolden . . er byg-
get af samme emne: jord, græstørv og
træstammer. ADJørg.M. 30. jf: en reen
Leer, som er Grund-Emnet for Mu-
ren. Brunnich.M.69(sml. Grund-Evne. smM.
XVIII).

II
materiale, der har faaet en

foreløbig behandling, før den endelige bear-

bejdelse finder sted (jf. Emnejæm^. *klump

dannelse (jf. Evnejærn, Emningsjærnj. Mil
TeknO.68'. -katalog, en, et, -kort, et.

[1.3] (fagl.) i biblioteker: katalog ell. kort

(seddel), som angiver og ordnes efter en bogs
indhold (emne). DagNyh.'Vtl913.Till.l.sp.3.
Bogvennen.1916-17.1.417. -liste, en. [I.3J

(l.br^ indholdsfortegnelse; sagregister. Troels
L.XIV.301. Erak.l921.I.l. O -valg, et.

[1.3] Dagbl.V9l904.1.sp.6. AGnudtzm.(EigeL
set Emne blir en Skee. Zetlitz.BS.30. Træk- 20 "hl912.S.sp.6). Emninss-jæm, et.^

kepresserne . . fabrikere Æmner til Rør,
som gjøres færdige paa Trækkebænken.
Wagn.Tekn.261. Karrets Diameter bliver

(ved drivning) mindre end Emnets. /Sai.^

V1.430. spec. om børstetræ: 8mstJV.456.
\\

(sj.) om stof i alm. (alpeviolens) ELnolde
indeholde et giftigt ^ra.ne.Warm.SystB.
473. jf.: visse Lugt-Emner staa i et sær-
ligt Forhold tO Kønsdriften. ÆPontjBete-

d. s. s. Emnejærn. Funch.MarO.II.32.
Emolet, en. (nu næppe br.: Mol(l)et.

Meyer. FalkT.EtymO.). flt. næppe br. (om-
dannet af nt. enmalens, ty. einmaleins, een
gang een; foræld., især no., jf: „Ganske
alm. i det norske Bysprog, især i Skole-
livet, men begynder i nærv. Generation
at tabe sig. L. Dietrichson." Levin.; jf. Mo-
levit) (den lille) multiplikationstabel.

med.1.49. Kulsvidningen, hvorved der faas 30 *Du kan jo Emoletten;
|
Siig mig, hvor

et Brændselsæmne, der langt overgaar
Stenkul. Sverrig.(1876).23. 2) (isærbr.issgr.

som Formands-, Ministeremnej t9 overf.:

person, der har betingelser for at opnaa
ell. beklæde en vis stilling, udføre en vis

gerning olgn. (især alm. efter Henrik Ibsens

drama „Kongs-Emnerne" (1871), se Arlaud.

266). jeg (hørte) tale om ham, som . .

et stort Æmne til en dansk Surist. Suhm.

mange er da Trende gange Tretten. TTess.

60. *Huusholdningskunstens flaue Emolet.
Zetlitz.I.280. Meyer. SaUVII.168. sml:
*Ruus bedre regnede . .

|
Hånd sig ey

nøye lod, som Storch, medEenMaalEen.
(fodnote:) Mand kunde vel sige Een gang
Een, men det klinger ikke saa vel som
paa Flat-tydsk. Holb.Paars.^II.BSr. (han)
forstaaer sit Een maal Een som sit Fader-

(Rahb.LB.1.34). (han) havde erklæret J. 40 Vor. sa.StuJ..ll. jf. en-mol-en, brugt i jy.
".IK.XXJSfor et udmærket Æmne til Avancement

i Kontorerne. Schand.TF.11.315. jf: (ogsaa)

hedningerne . . var skikkede emner for

Guds rige. JBCardale. Forelæsn. overlAtur-
gien.III.(overs.l902).85. 3) stof ell. gen-
stand for aandelig behandling i tanke
ell. (især) tale, skrift, kunst olgn.; tema;
sujet; motiv. SorøSaml.II.169. Mennesket
. . haver her Emne nok til sin Grandsk-
nins. Basth.Tale.(1782).15. Hvad man . .

kalder Indhold, Emne, eller (for at tale

med nogle af vore nye Sprogforbedrere)
Stof til et mgt.Storm.(Éahb.LB.I.469).
*(jeg) samler Emne mig til mine Sange.
Oehl.XVIlI.156. allerede aner jeg Emnet
af din Historie (0: den begivenhed, som skal

berettes). Blich.III.12. han fandt det angivne
Emne at være lige beqvemt for Billed-

huggeren og Maleren. DaFolkekal.1842.30.

1850. Feilb.IV.xxxir. denne regning
maatte være Algebra, og som hans Kund-
skab icke strecket sig lengere end til det
store En-Maal-Eet, saa kunde hånd icke
efterregne det. Phønixb.FM. 1 726. Nr. 11. 7.

E etmaal Eet. vAph.(1764).136. VSO.I.669.
Emolnment, et. [emolu'mæn'(f| flt. -er.

(af lat. emolumentum, resultat, af emoliri,
bringe ud; emb.; især i flt.) indtægt, især om

50 en embedsmands biindtægter, i min hele
Tjenestetid (har jeg) ikke een eneste Gang
. . gjordt Ansøgning om noget Emolument
eller om nogen Fordeel. PAHeib.E.lOO. alle

Emolumenter, saasom Gagetillæg for større
Familie, fri Undervisning for Børnene, frit

Huus, fri Boctor. StBille.Gal.III.50. Lov
Nr.l04^'/5l903.§4.

empfindtlig, adj. se ømfindtlig.

Empire, en. [aii,ipi*r(8) ell. m. fr. ud-
Det er en Udvikling, som nok kunde give 60 tale] (fra fr. empire (lat. imperium j, magt,

Emne til Eftertanke. Sundhedstid.1907.280.
i talespr. især om stof for samtale (jf. Sam-
taleemne); Denne Begivenhed var . . Æm-
net for Gjæsternes Samtale. Blich.(1846).

IV.223. skal vi ikke vælge et andet emne
\

II (^j-) om (billedlig) fremstilling af et saa-

kejserdømme ; især i talespr.) d. s. s. Empire-
stil (spec. m. h. t. møbler). „Den borgerlige
Empire" fra vore Bedsteforældres Tid. Forf
Hj.lY2.96. *Jeg er led ved disse Stuer
. .

I
ved Empire, ved "Rococo. EWaage.TJ.

25. et møblement i empire
i || hertil Em-
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pire-kjole, -sofa of. Empire-stil, en.

den under Napoleon I herskende stilart, der

lagde vægt paa enkelhed og efterligning af
antikken; „keJserstU". OpfB?IIA33. Sal*
VII.170.
Emploi, en. [æm>pl(ni'; ogs. am'plcoi',

ai\ploia] flt. (sj.) -er (Saaby.''), {fra fr. em-
ploi°; nu iscer dial.) erhverv; ansættelse;
embede, fattige Medborgere . . lide Nød
for Mangel af Employ, hvorved de kand
finde deres Lives Ophold. Holb.Samt.47.
PAHeib.US.5o5 (se u. Embede 2). et Par
Handelsbetjente, der for Øjeblikket var
uden Emp\oi.Drachm.VIII.24. „Jo, det
kniber jo lidt med at se." „Saa maa det
sgu være en anstrængende Employ (o : at

male).'' HEostr.F.lO. jf. Ampløj(t) ofl.

(sjæll.) former. AarbFrborg.1920.79.99. (jy.)
Hamp I øj. Feilb.1.548. employere, v.

[aiiploa'je'ra] -ede. (fra fr. employer (lat.

implicare^; sa. ord er egl. ampligere; nu
l.br.) anvende; sysselsætte; ansætte (i

et embede olgn.). De fornemste Landets Ju-
rister bleve aertil (o: til at forfatte en ny
dansk lovbog) employerede. Holb.DH. III.
679. Jeg ønskede mig intet andet end, at

min Steddatter kunde bUve em^loyeret
hos hende som Kammerjomfrue. "R itcetÆL.
41. NMPet.IV.444. (iron. ell. spøg.:) han
(kan) ved sin Magtes Fylde . . faa Mo-
deren emploieret i et eller andet Tugthus.
PAHeib.US.5ol. Det er ordentlig som jeg
aander friere, efterat jeg har faaet ham
vel employeret (o: forlovet). Hrz.1.346.
Em-rer, et. [I] (fagl.) aftræksrør for

em i køkken olgn. (jf. -klap^. LovNr.77^*U
1889. Gnudtzm.Husb.88.

t Ems, et. uden flt. {vel egl. fabrikations-
stedets navn) glatvævet uldent tøj. 'af mig
du (o: skrædderen) for to Emses Laar /o:
et par bukser af ems)

| en Ode faaer. PK
Trojel.(TrojelJ.86). mine sorteEmsesBuxer.
OehlJ'Skr.1.27. OeU.XXVI.10. MO.
emsifi^, adj. [*æmsi] {laant i 1. halvdel

af 19. aarh. fra ty. emsig (endnu ikke i

MO.); maaske bed. m. ty. ameise, myre; ikke
i højtid, stil) som er i travl bevægelse eU.

beskæftigelse; nu især (nedsæt.): lidt for
ivrig; „geskæftig." *Martha gik saa emsig
. .

I
Og skjenked Viin af Kanden. TFtnfA.

V.18. »emsigt K17h.Drachm.UD.86. sa.

STL.319. den emsige Tusindbens Elravlen
op ad Emhedsstigen.Pont.FJI.126. (hun
lod haanden) pusle rundt som en Ulle emsig
mus. Hørlyk.MH.9. Vi har . . faaet en ny
Forfatning . . men den skabtes af emsige
Politikere bag Folkets Ryg. Tilskl917J.22.

II om optræden, ytringer olgn.: de i deres
emsige Brummen meest snurrende Insek-
ter. KierkJ.262. Der kom en ganske egen
emsig Klang i hendes Stemme, naar hun
vejrede Nyheder. J5an^.L.i 95. hendes Be-
skedenhed og emsige Flid i Husvæsenet.
VVed.BB.98.1\ som adv. *(min muse) emsigt
sig et Svinkeærind \a.veT. Drachm.DJ.II.
248. Byen summede emsigt (ved dagens

frembrud). JVJensJM.103. -hed, en. (ikke

i hejtid. stil; især nedsæt.). *Halv død blev
(jeg) trukken op; blev bragt til Live

|

Med megen Æmsighed.Meisling.MK.210.
Schand.0.1.114. den Emsighed, vi kalder
Smartnes. Tandr.( Verden ogVi.yil918.6).

1. Emte, en. se Emde.
IL Emte, en. ['æmdsl (ogs. Emter, et.

MothÆoS. Sal.*VIlJ74. jf. FeilbJII.1149).

10 flt. -r. {ænyd. em^ (Ka^.rV976); Jy. form
even-

tyr; (især) remseagtig historie. Jeg kan
af Eventyr

endnu Brudstykker af lange Æmter, Skæm-
ter og Remser fra hin Grammatikperiodes
Fornedrelsestid. Bergs.KK.29. Feilb.BL.45.
Aakj.VBJ27. sa.RS.132. jf.: en lille .

.

hvor der er rigtig mange rigtig gamle
Mænd og Koner, og hvor ingen Emte-
j æ g e r ^3 ; (ivria) in&amler af emter) endnu

20 nar sat sin Fod. VaUøeJ).48.
IIL emte, v. -ede. {se H. Emter; nu kun

dial^ i forb. emte op, rive emter af korn-
dyngen. Moth.E53. VSO. ThorsenJ33.

1. Emter, et. se H. Emte.
IL Emter, pi. {ænvd. d. s., sv. dial. emter

og hæhnter; maaske besl. m. Hjelm, frugt-
bælg; iscer dial. (ogs. ælter, hæ(l)mter olgn.

Junge.376. MDL.667.685. Thorsen. 133.
FeUbJ.729); jf. IH. emte) stumper af

30 aks og straa (efter tærskning af sæden).
vAph.(1759). VSO. MøllH.1.524. (alt, hvad
de) kunde skrabe sammen af Affald, Emter
eller Grønt, gled (i grisen). PontJ'J.28.
Avner og Emter have, naar de ingen
Kerne indeholde, kun ringe Næringsværdi.
Sal.VI.763. SJæUBondJ16. jf.: at anbringe
et Em t e s o 1d paa Tærskemaskinen,ianam
BJ.648.
emtre, r. se entre.

40 Emtyr, et. se Eventyr.
Emn, en. ['e-|mu(-'), e'mul flt. -er. {af

port. ema, struds, opr.: trane) V australsk
struds af slægten Dromæus. L,iitken.Dyr.^

183. BøvPJI.586.
I. En, en. se 1. og U. Ene.
II. en, num.,pron., art. (især som num.

ogpron. :) [e-n] (É.øysg.AGJ.); tryksvagt (især
som art.): [en, (8)n, (sj.) æn] ^n. smst.l9).

som num. alm. (undertiden ogs. som pron.)
50 skrevet een, ogs. én. — intk. et (især som

num. ogpron.:) [ed\ (Høysg.AG.1); tryksvagt
(især som art.) : [ed, (9)5, (sj.) æd] (et. smst.

19). som num. alm. (undertiden ogs. som pron.)
skrevet eet, ogs. ét, sjældnere ett. — gen. (kun
i selvstændig anv.) : fk. (især som pron.) ens,

intk. (som num., meget sj.) ets. — best. f.

(især som pron.) ene ['e'na] {ænyd. glda. æda^
(e)en, intk. (e)et (ogs. entj, oldn . einn, eng. one,
a, ty. ein(er), got. ains, lat. unus (gr. oiné,

60 ener i tæming); jf. ene, eneste, ens)

A. som talord: det mindste positive
hele tal.

a. i selvstændig anv.

1) om det første tal i talrækken: tal-

let 1. 1, kaldes Een. Cramer.(1762)J. Een-
gang Een. vAph.(1764). (om en maal en, et
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maal et, se Emolet^. matematikere siger i

reglen tallet én, andre sædvanlig tallet

ét Mikkels.0rdf.237 (jf. Ettal), een og een
er to (1 + 1 = 2) i II

dannende andre tal ved

sideordning m. betegnelser for højere enheder i

talrækken. 1. foran betegnelse for tier. Fyren
paa et og tyve (o : aar, jf. bet. 7.1j. TBruun.1.
334. Jeg er Et og Treds. MaglPet.F.103. nu
olm.: en og tyve. JBaden.Gram.107. Wiivel.

237. 2. efter betegnelse for potens af ti. *Det
var ved Aar 1601 ('cva Meen; nu alm. eet).

Wess.94. tusinde og een
|
hundrede og eet

(een) er ude, se Hundrede. || som nummerbe-
tegnelse. Drachm.D.106. Baad Numer Et fløj

frem. ORung.Y.79. (hendes) hjemmegjorte
Linned var Nummer et i Sognet. Aarb
Frborg.1918.13. Han sad jo Nummer een
(oftere: eet) i Klassen. Buchh.CvH.51. side

een ell. (alm.) eet \
afdeling eet j

tidligere

(skol.): eet, som betegnelse for højeste ka-

rakter: ug. *(gid) uden megen Slid og Læ-
sen

I

Du fiske maa hver Dag dit Eet.

Winth.ED.24.
\\
(kommandospr.) for at an-

give takt, tempo olgn. (jf. Etmarch^. Paa
„Eet"! sættes Hænderne knyttede i Si-

derne. Gymn.(1828).15. Der kom en Sol-

dat marscherende hen ad Landeveien:
Een, to I een, tol HCAnd.V.l. PalM.IV.48.

II
om klokkeslæt: eet. *Vor Klokk' er sla-

gen Et. Vægtervers. Kl. 1. *En Middagstid
mellem Tolv og Eet

|
Engang var jeg

rigtig iYmåen.Winth.IV.41. klokken slog

(ell. er) eet
\
toget gaar 1^' ['ed 'sød(8)n]

\

paa slaget eet >

||
(talespr.) om pris: gry-

nene koster een fem og tyve (o: 1 kr. og

25 øre)
\ || om points i væddemaal. sætte

^'vædde olgn.) ti mod een ell. eet (Eiv.(1914).

III.293) paa noget. *Jeg vedder Ti mod
Een, at han blev kied

|
Af al sin gamle

Tidsfordriv. Oehl.A.94. \\ eentotre, (især

dagl.) som adv.: i en fart; meget hurtigt
(og let), det gik: en, to, tre, at de sluttede

Forbund, og Olav skulde være deres
Konge. Grundtv. Snorre. 1.250. Aarestr.228.

Nu maa det gaa en-to-tre. Rist.ED.32. Een,
to, tre var Mændene (o: af myrerne) eks-

pederede over i den anden Verden. CEw.
Æ.VI.65. jf Kierk.VII.218. \\ eet af to,

om alternativ. Moth.E62. MO. Der var kun
Et af To tilbage for ham: enten at gaa
sin Vej, gaa hjem og blive aldeles sort i

Sindet i sin ensomme Ungkarlelejlighed
eller at hlive. Schand.SB.125. \\ eet, (jf
FalkT.Synt.§46 ; nu kun dial.) som person-

betegnelse, om en af to personer af forskelligt

køn. SjællBond.138. \\ f i best. /". 9 og 4 er

13 . . den eene (nu: een), som er een Tier,

beholdes i Tankerne (o: „in mente"). NL
Hallager.Begne-Konsten.(1782).ll.

2) om enhed i modsætn. til flerhed.

2.1) een, som personbetegnelse. Herren vor
Gud, Herren er een. 5Mos.6.4. *M Ilte

Junij Folck en Kurv-Vogn kommer ind,
|

Af heele Ladning en er ey af andet Sind.

Solb£kiemt.C5r. »Lyksaligt Land og Folk,

hvor een aliene hyderl NordBrun.ET.12.

*een for alle døde. Grundtv. SS.III.194.
*Kampen var fortvivlet

|
Som Eens imod

en B.æT.Winth.HF.311. (sj.:) *Hvor min
styrke stiger,

|
nu da jeg er én (o: ene).

NMøll.R.90.
II
een for alle og alle for

een, se H. al 4.3. alle som een (jf. smst.):

de fore ud, alle som een (Chr.VI: sam-
drægteligen^. Jud. 15. 2. PKierkegaard. Hel-
moldsSlavekrønike.(1881).271.jf. : *For Kong

10 Frederik |
Vil vi kæmpe Een som Alle,

ARecke.5. 2.2) eet, om neutral forestilling.

*Alt er i Eet, og Eet er i Alt,
|
Forskjellig

kun Eenheden hansier. Staffeldt. D. II. 156.
*Naar jeg seer,

|
At I bekjender Eet og

Alt oprigtigt,
I

Saa skal jeg ogsaa dømme
Jer lemfældigt. Hrz.XVIl.68. *Da skal til

Eet vi samle,
|
Hvad stykkeviis gik tabt.

PalM.Poes.II.309. i eet og alt, se II. al 8.2.

II
med eet (f ens. Seidelin.177) (jf. ty.

20 mit eins) i. pludselig ; uforudset. Eiv.(1914).
1.173. denne Forandring skulde pludselig
og med eet være foregaaet hos (ham).
Rahb.Fort.II.336. *Med eet det banker
pludselig paa,

|
Før du ved et Ord. PMøll.

1.61. enten det nu var Trolden eller Træk-
vind, lige med Eet fløi Vinduet op. HCAnd.
V.162. *nu tav hun med ét. SophClauss.D.
144. 2. t uden omsvøb; med det samme. Jeg
merckede og strax, at denne Mand var en

30 Philou, hvorfore ieg med ens afbrød (kort-

spillet). Seidelin.177. Hvorfor ikke lige saa
godt gaae lige til Sagen, og svare ja med
eet. PAHeib.Sk.IIL408. 2.3) rettende sig i

køn efter noget omtalt. Eiv.(1914).1.34. For-
nuften . . i enhver Alder . . er een, lige-

som Lyset er eet. Molb.F.20. den Beun-
dring, hun opvakte, gjorde alle Stemmer
tU een. Heib.Poet.II.109. \\ een for een,
een ad gangen. Kommer kuns, i Hunde,

40 een for een, saa skal a . . viise jer, at a

er Kaal for jer Hat. Holb.llJ.II.l. »Nu
aabned Brevene han eet for eet. PalM.
IV.199. jf JPJac.1.352. en efter en,d.s.
Men de begyndte at bedrøves, og at sige

til ham, Een efter Een: er jeg den? Marc.
14.19. 2.4) (nu 1. br.) i best. f. *Jeg ey den
eene (nu: eneste^ er, som har om Elskov
skrevet. Falst.Ovid. 41. *0g overalt, naar
en Enkelt byder,

|
Og halve Verden den

50 eene lyder, I Saa tier ieg. Bagges.Ungd.il.
132. Det Ene. (titel paa et digt). Staffeldt.D.

11.248. Mvnst. Taler. (1840). II. 167. *hvad
formaaer den Ene vel mod Alle? PalM.
IV.62.

3) om ensartet beskaffenhed ell. identitet:

(den, det) samme. 3.1) een, som personbe-

tegnelse. Mand og Kone ere jo dog i Grun-
den Een. HCAnd.Breve.I.60. det er to op-

gaver, men de kan kun løses af een
|
een

60 og den samme har udført alle disse be-

drifter
i

3.2) eet, om neutral forestilling:

en enhed; det samme. Jeg og Faderen vi

ere eet. Joh.10.30. *Mon vel skumskiænket
ØU og dovet ØU er et?Wadsk.l04. *For-

hærdet og forloren er kun ét (o: to ud-

tryk for det samme). Grundtv. PS. III. 110.
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*Atter det Skilte | bøjer sig sammen;
|

engang i Tiden | vorder det Et. PhugJ.S.
Gravl.DB.114. H (især talespr.) ligegyldigt;
uden interesse. *er det eet, om Du i

Sandet saaer, | Og udi Marker dyrkede
og fede? Blich.D.II.216. (sj.:) *For hvem
er Kampens Udfald Y,t? Éantzau.D.Nr.4.\\
i faste farb. eet og eet (iscer dial.). mig
kan det jo være eet og eet. Hostr.FG.48sc.

Schack.395. Protestanter og Katoliker var
ham i den Henseende ét og ét.JPJacobs.

Afh.347. eet og det samme, (f) hver
qvinde, som beder, eUer propheterer med
nskiult hoved, beskæmmer sit eget hoved;
thi det er eet og det samme (1871: det
er det samme^, som hun var raget. iCor.

11.5(Chr.VI). Columbine og Fanden, er
det ikke et, og det samme. Kom Ch-ønneg.

III. 364. Det bliver eet og det samme,
(aldeles det samme) enten vi tage Stof
*ller Klæde. JbfO. lige eet (især dial.).

Weber var gaaet istykker, og da havde
man givet ham Mozart istedet, det var jo

lige Et paa en Kakkelovn. HCAndJV.SSo.
lige eet og det sa.mme. sa.(1919).1.89.

II ^ Naar Grote-Tangens Varde kommer
over eet med (o: sesi samme retning som)
Syd-Hukken af Hval-Fiorden eller Essiø-
Hals, da er man lige for Kieppen (o: et

skær). IslKyst.37. det ny Fyr overet med
det gamle er Mærket for Midten af Løbet.
Scheller.MarO.311. holde to Fyr overet.
»wis^.

Ij
komme ud paa eet (f paa eet

nd. Holb.llJ.II.5. StampeJI.333), være det

samme; være ligegyldigt. Hvad Viise han
synger, kan komme os ud paa et. Biehl.

Dq.III.73. *At stiæle Klokken Sex og
stiæle Klokken Syv

| Det kommer ud paa
et.Wess.34. det kom ud paa eet om Spej-
deren var Medvider eUer ikke. Blich.(1846).
IV.49. Eeib.Poet.XI.135. løbeudpaaeet,
(1. br.) d. s. Reglen løber ud paa eet, en-
ten man driver Proper-Commissions- eller

Compagnie-Handel. Adr.^lil762.sp.l. Hrz.
IX.5. Kierk.XII.406. jf. j: Den 3de Maade
at spiUe Tourné . . løber ud paa et med
den anden. Spillebog.(1786).35.

f|
være eet

med, være identisk ell. ensbetydende med.
det (eksemplar) til min højtærede Hr. Pa-
tron blifver visseligen eet med de første.
Gram. Breve. 162. Ew.V.172. »Følelsen er
Eet kun med YoTxmften. PalM.AdamnJ.
M8. Krarup.L.308. jf. ndf. 4a.

4) om fællesskab. 4.1) eet, om neutral
forestilling, være (olgn.) eet med, høre
sammen med. 'Qvindens Kaar er ei som
Mandens. Han

|
Er Eet og Alt med Lan-

cet, hvor han JEødtes,
| Og af dets Marv

han drager Styrke. Hrz.VI.219. Skoven
lever om ham som han kender den, han
er et med den. JVJens.C.27. (sj.) m. foreg,
grads-adv.: (andalusieme) slutter lige fra
sig selv til Naturen om dem, saa ét føler
de sig med den. AndNx.SD.146.

\\
gøre

eet(med), (nu 1. br.) gøre fælles sag (med)

;

søge fælles skæbne (med). Arcemboldus hav-

de lovet Kongen . . at forfremme hans Sag
udi Sverrig: Men, da han kom udi samme
Rige, giorde han eet med Stænderne. Holb.
DR.II.4o. Pamela.1.372. Sams.IIJ33.\\un-
der eet, fra et fælles synsyunkt; samlet;
samtidig. En Gaard . . er enten under et

eUer separeret til Kiøbs at bekomme. Adr.
*/il762.sp.l3. Navnet Germaner, hvormed
(romerne) under eet benævnede det hele

10 tydske Folkefærd. AfoZ6.£)ff. i. 9. Manden
havde omfavnet sin Hustru og Præsten
dem Begge under Et. Blich.lV.86. Man
var . . klar over, at en Afstemning (i Sles-

vig) under eet hverken var retfærdig eller

gennemførlig, og opstUlede derfor For-
slaget om en Aistemmng i Bælter. TUsk.
1919.1.543. 4.2) CP som præd. rettende sig

i køn efter subj. *Een er vor Konge, og
een er vor Ære. Thaar.HG.46. EngelstJfat.

20 56. *eet er vore Sjæles Haab. IngMSE.
VII.196.

5) om uafbrudt tilstedeværen af samme
egenskab eU. Jævn overgang ml. flere (kon-
tinuitet). *Haglskyer og Storme

|
Truer

at smelte Naturen til eet. JMHertz.Isr.333.

\\ i forb. i eet. Strippen . . er ikke fflort

i et men bygget ar tiere Staver. JFJens.
NG.222. især: dels i forb. m. visse verber

som flyde, gaa, løbe (lige ud) i eet (med),
30 have kontinuerlig overgang (til) (navnlig om

synsindtryk), de forekjelligste Skikkelser
flyde i Eet for deres sløve Syn. PMøU.
ESJII.187. det blaalige Sund . . der gik
i Et med den blaa Himmel. JPJacu.23.
KnudPouls.U.31. hundrede Ting løber i

Et og omkring i mit Hierte paa engang.
Mol.G.(1724)J2. HrzJV.160. (hun gjorde)
sig Umage for at forstaa, hvad han sagde

;

men det løb i Et. Goldschm.VII.7. en Hals,

40 der løb i ét med Hovedet. Cavling.A.I.417.

•Himmel og Jord sto d mesten i'Et.Drachm.
SH.67. dels m. h. t. en (over en vis tid ud-
strakt) uafbrudt virksomhed. Et godt Hier-
te lader ei Munden løbe i eet, thi da kan
man lettelig forsee sig. SuhmJ.303. (jeg)

begyndte . . at skrive; og skrev i eet fem
Breve. Bagges.D V.X.228. *(jeg) i Venskabs
Favn,

I
Hver Dag mig ud i eet beruser

|
I

Tryllerier uden Savn. Bagges.III.82. nu
50 har jeg arbejdet lige ud i eet fra kl. 7

j

i eet væk (f fort) (efter ty. in einem
weg (fort^; dagl.) d. s. Munden gaaer paa
Dig i et væk. Biehl.Dq.III.2o8. (han)
spiste flittigt og snakkede Bøhmisk i eet
fort med sine to Brødre. Oehl.ErJII.185.
Fru Bittermandel løber i eet væk ud og
md.HeibJ>oet.VIJ.7.

6) G) (jf. B) m. kvalitativ bibet: om
en (et) enkelt, der forestilles som forskellig(t)

60 fra (i alm. : bedre, betydeligere osv. end) andre

af samme art. 6.1) een, som personbetegnelse.

Der er tresindstyve Dronninger og fiir-

sindstyve Medhustruer og utallige Jom-
fruer. Een er min Due, min Fuldkomne,
hun er sin Moders Eneste. Højs.6.9. Ingen
er god, uden Een, som er Gud, MatthJ9.

IT. Beatrykt »/» IWl
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17. Til 'Een.Winth.III.l (navn paa en lereds

afkærlighedsdigte). Hoffmann.BS. 73(titelpaa
et digt). *Atten Børn gik frem paa Rad
. .

I

Men kun een blev Tordenskjold. GRode.
FTJ.76. 6.2) eet, om neutral forestilling, du
giør dig Bekymring og Uro med mange
Ting. MenEet er fornødent. iMc.:/0.4^.

om forb. eet og alt se II. al 3.4. 6.3) ret-

tende sig i køn efter et andet sætningsled.

*Kirken den er dog kun een,
|
Eet Navn

i alle Munde. Grundtv.SS.1.33. 6.4) i hest. f.

*Min eene kiærel
|
Skal end vor Samling

(o: ægteskab) ikke skee, |
Du maae dog

lære
|
Min Elskovs k.B.C.Stub.71. *Det

eene, jeg Synder vil viide paa Jord,
|
Er

Guds og min egen korsfæstede Mægler.
smst.8. *Du evig Ene, som er Alt i Alle.

PalM.VI.38.
b. attrib.

7) om det første tal i talrækken. 7.1)

i ubest. f. tager Eder tolv Mænd af Folket,
een Mand af hver Stamme. Jos.4.2. jeg
fik aldrig saa mange Hug i ti Aar, jeg
var under Malicien, som jeg faaer paa en
Dag af den slemme Qyinde. Holb.Jep.1.3.

der gaar otte skæpper paa een tønde
j

sejrherren i væddeløbet vandt med eet
minut og tre sekunder

|
staa paa eet

ben, se u. 1. Ben 3.3. || een gang saa,
(nu 1. br. i rigsspr.) dobbelt saa. Dend Edi-
tion (i folio) er ikke Vand værd . . dend
udi Qvairto er eengang saa god. Holb.Bars.
11.6. I min Ungdom levede Folk ganske
anderledes, i hvor vel vi hafte engang saa
mange Penge. sa.Masc.1.4. *Lærken forla-

der sin Rede
|
Eengang saa tidlig, som før.

0ehl.XIX.132. || ordspr. Rom blev ikke
bygget paa een dag (sj.: time. Holb.LSk.
IV.3), se II. bygge 3.i. een fugl i haanden
er bedre end ti paa taget, se Fugl. || i forb.

m. højere enheder i talrækken. 1. foran be-

tegnelse for tier; tidligere rettende sig i køn
efter det ord, talordet knyttes til: de Talte .

.

vare eet og fyrretyve ivismåe. 4Mos.l.41.
Zedekias var eet og tyve Aar gammel, der
han blev Konge. 2Kg.34. 18. Winth.VIII.
139. jf : en etogtyveaarig Prindsesse. C
Bernh.V.205. nu alm.: en og tyve osv. i

alle tilfælde. 2. efter betegnelser for potenser

af ti; rettende sig i køn efter det ord, tal-

ordet knyttes til; i reglen m. dette ord i flt.

(Jf. ty. hundert und ein personen ell. hun-
dert und eine person, fr. trente et un jours
(tjour), les mille et une nuits; „Synesat
maatte hedde : hundrede og een Sætninger,
Paastande, tusende og een Aar, Børn,
Mennesker, Træer, Pund — eller Formen
at undgaas. Nogen Sprogbrug hersker her
aldeles ikke (??)." Levin.) Vi vilde give en-
hver anden . . hundrede og een Giætninger
frie. Bagges.Danf.1.282. dette bevægede
Stænderne til at indgive deres 101 Anker.
NMPetLuthersLevnet. (1840).69. dog (efter

ty. tausend und eine nachtj ; Tusinde og
een Nat. (bogtitel.1745). Drachm. (bogtitel.

1889).
II {jf. tilsvarende brug af oldn. eitt —

annat (osv.), det første — det andet (osv.);

nu sj.) svarende til et parallelt stillet ordens-
tal. Det Samme, som vi betjene os af for
at gjendrive een (o: „den første") Indven-
ding, foranlediger da denne anden. CAThort-
sen.Da.Metrik.I.(1833 1155. 7.2) (især tale-

spr.) i best. f. udi den eene Kones Le-
geme ere 16 Siæle. Holb.Vgs.V. 4. *Der
møder jeg Wessel, Juel og Rud,

|
Og Ham

10 med det ene 0ie.Winth.1V. 22. (jf. OehL
I1J.76). Vore to Kurve og ene Pakke pr.
Hovea handicap'ede os frygteligt iKampen
veåStoi)]pesteået.NatTid.^^/el919.Aft.5.sp.5.

8) om enhed i modsætn. til flerhed,
8.1) i ubest. f. du (slog) dette Folk ihjel

som een Mand. 4Mos.l4.15. det er Ulycken,
at jeg har ikke meer end et Vidne paa
dend unge Karl. Holb.Bars.lV.2. Muham-
med har sagt, ikke én Gang men mange

20 Gange, at Jøderne . . var for ham snarere
Brødre end ¥\enåeT. EBrand.M.32.

||
paa

een gang (jf. bet. 9^, f med eet (slag); gan-
ske pludselig, det er jo at ødelegge en stak-
kels Mand paa een gang. Éolb.Bars.1.7,
med een gang, (nu 1. br.) d. s. blev Ud-
faldet (af væddeløb) tvivlsomt . . kunde
Grevinden med en Gang blive ganske bleg.
Bang.F.122. een gang for alle, (brugt
som adv.:) paa endeligt afgørende maade;

30 med bindende virkning, lad os tale engang
for aUe lit alvorlig sammen. JBToiftJ'ean.IF.

6. se endvidere u. II. al 4.3 || ordspr.: een
svale gør ingen sommer, se Sommer, een
gang er ingen gang, se Gang. eet skabet
faar fordærver en hel flok, se Faar. 8.2)

(især talespr.) i best. f.: eneste. Og Køerne
gik ret frem paa Veien . . paa den ene
alfare Vei gik de stedse og bøgede. ISam.
6.12. Harald . . Blaatand, var den første

40 Konge, der tog det samlede Rige i Arv .

.

Gorm den Gamle efterlod kun den ene
Søn; og ingen Anden var tilovers af den
gamle danske Kongeslægt. Molb.DH.1.376.

(jf. III. ene 1:) *ene Barn (nu hellere: ene-
ste barn, jf. Enebarn^ i dette delte Hjem.
Blaum.Sib.34.

9) om ensartet beskaffenhed ell. identitet:

samme, de drømte begge en Drøm, hver
sin Drøm i een 'Na.t. lMos.40.5. der er en

50 Person udi Christi tvende Naturer. Holb,
Intr.I.163. Æreboe.40. *Fynbo og Jyde og
Sjællandsfar —

|
Til eet Hus vi Alle ja

høre. Blich.D.I1.116. *To Junkere tjente

ved ét Regiment. SophClauss.D. 143. \\ i

forb. een o.g (den) samme, enhver Vo-
cål burde læses med én og den samme
l^d allevegne. nøysg.AG.6. een og samme
Ting. vAph.(l 759).84. \ m. foransat bestem-

melsesord: den een og samme Sygdoms
60 Forskj ellighed. Kierk. VIII. 153. paa een
gang (jf. u. bet. 8.ij, paa samme tid. hånd
sang, græd og truede paa engang. Holb.

Jean.11.4. Hvorledes kunde en fuldkom-
men Fyldestgiørelse og en fuldkommen
Naadebeviisning paa engang opnaaes. Ew.
(1914).1.19. e. alm. \\ talem. og ordspr. eet
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fedt, se Fedt. to alen af eet stykke, se

Alen 2. over ell. paa eet bræt, se Bræt 2.4,

skære over een kam, se Kam. sætte (alt)

paa eet kort, se Kort slaa to fluer med
eet smæk, se Flue. to sjæle (og) een tanke,

se Sjæl.

10) (især dial. ell. G)) om fællesskab.
lO.i) i ubest. f. Naar hundøer, saa begrav
hende hos mig i een Grav. Tob.4.5. 'Een
Trøst, eet Haab for Alle er,

|
For Alle i'o

Jesus døde. SalmHus. 116.1. (hoftebenene tn.

m. kaldes) under (nu: med^ et Navn . . Bek-
kenet. Buchii.JS.(1725).4. sidder han nu
ikke der paa een Stol med sin unge Kone
og holder paa hendes Haand. 7n^.i5.J/.
152. de havde begge eet maal

\ 10.2) (sj.)

i best. f. disse Navne betegne de forskiel-

lige Deeltagere i det ene Samfund, ligesom
de forskiellige Lemmer paa det ene Le-
geme. Mynst.Indt.7. 20

\\) om kontinuitet. En stærk Karl slog
ham i Hovedet, saa han tumlede, og An-
sigtet stod i eet Blod. Oehl.XXV.269. *hele
det runde Ansigt var

|
Eet Smiil fra Pande

til Hage. Winth.V. 136. Gaasen er i een
Henrykkelse, men lader som Ligenting.
Bogan.1.23. De talte alle pludrende, vend-
te mod hinanden, fra Bænk til Bænk, med
klingre Stemmer, Salen over i en Forun-
dring. J5an5'.DM2^.54 9. i een (ell. eet) kø- io

re, eet træk olgn., se Køre, Træk osv.

12) m. kvalitativ bibet. 12.1) i ubest.

f. Rom.3.30(1819, se u. 12.3). Der er kun
een sand Gud, alle Tings Skaber og Herre.
Hedningernes Guder ere døde Afguder.
Eatek.§10. talem.: eet ord saa godt som
tyve, kort sagt. (if. Mau.7243). Naa, Barn,
eet Ord saa godt som tyve: hvad har du
besluttet? Hrz. 717.25-2. 12.2) (nu næsten
kun efter demonstr. pron.) i best. f. det er 40

den eene (1819: der er een; 1907: saa
sandt som Gud er een^ Gud, som vil ret-

færdiggiøre omskærelsen af troen. Rom.3.
30(Chr.VI). »det var min eene Søn. Eolb.
Skiemt.D7^. *(harpen) er al min Rigdom,

|

Min eene Lyst . . paa Jorden. Bagges.Tryl.
22. Skulde virkelig alle Folkene . . strøm-
me sammen paa det ene Sted, og finde
Plads paa det ene 'R\erg? Mynst.KronbJ.3.
•Har da Synet af

|
Det ene Menneske dig 50

reent forvandlet? PaZ3f.Trei).6.

B. som ubestemt pron. || om anv. som
modsætn. til ell. i forb. m. anden, se anden
2 og 4.2. (sa. anv. i glda.; i æda. kun som
modsætn. til anden; har afløst æda. ænnær
(oldn. einnhverr^ og (delvis) annar (da. an-
denø; jf FalkT.Synt.125 Q som flt. anvendes
især pron. nogen (nogle); om de ene se an-
den 2.4)

a. i selvstændig anv. 60

13) (m. overgang til C) rettende sig i køn
efter noget omtalt. *1 har bespiist en Gud
i ham, og en i mig. Wess.75. (man tømte)
et Bæger for . . Christ, og eet for Sanct
Michael. Molb.DB. 1. 338. Hjortø.FSk. 58.
Sammenstødene (gentog) sig, og hver Gang

der forefaldt et, henvendte den tyske Ge-
sandt (sig) til Udenrigsministeren. PoU^lt
1921.7.sp.5. I i flerleddet udtr.: en — en.
Da korsfæstede de med ham to Røvere,
een ved den høire, og een ved den ven-
stre Side. MaHh.27.38.

||
(især dagl.) m. at-

trib. foranstillet pron. ell. adj. olgn. Lad
ham kjøbe, hvilken (eller hvad for een)
han lyster. nøysg.S.215. 'En Spurveunge,
en nøgen En,

|
med store Øjne og lange

Ben,
I

faldt ned fra Taget. Kaalund.224.
du skal henvende dig tu en sagkyndig.
— men til hvilken en?

j der mangler et
glas i kikkerten. — hvad for et? hvad
slags blomst vil du have i hatten? — saa-
dan en. — den stikker af i farven. — saa
giv mig en anden en

j

14) om noget for tanken nærværende. 14.1)

fk. en, som personbetegnelse. Q m. individuel
bet. Og see. En (nu hellere: der var en,
der^ traadte frem, og sagde til ham : gode
fester. Matth.19.16. hun er een af (nu:
hører til et afj de mægtigste Huuse i Ita-

lien. S'oZ6.Jfe/J 7.6. Jeg seer en med en
andægtig Mine og nedslaget Hoved. sa.

Plut.Tl.l. *En om Morgenen kan vandre
|

Sterk og saftig som en Eeg,
|
Aftenen

kan ham forandre
|
Til at ligge død og

\Aeg.Stub.45. En („der er en, der") har
været slem imod mig. Goldschm.FV.lII.134.
*0g saa trykker jeg paa Klinken, og Dø-
ren gaaer op | Og der sidder En og strik-

ker paa en Trøie. DrachmjD.70. || m. almen
bet. 1. brugt som afhcengighedsform ell. gen.
til man. man kand ikke forlade sig me-
get paa det Portrait som giøres af ens
Fiende. Holb.DH.IlI.57. *mange Ting,
hvorom forgiæves leder

|
Eens Blik paa

Kortet hiemme ved eens Bord. Bagges.Éos.
95. *i Eens eget Fødeland

|
Der skinner

mildest Solenl Aarestr.D.86. det er lige-

O^ldigt, hvem der træder paa ens Grav.
JLHeibXDJ.34. 2. (især dial.) i subjekts-

stilling: man; ofte som forsigtig betegnelse

for den talende: jeg. (Kalk.V.215). hvad en
bedriver i Druckenskab, skal hånd bøde
for, naar hånd blir ædrae. HolbJep.IV.6.
En kan da nok give sig, naar En har støjet

om til En hverken aarker eUer sanser.
JPJac.1.9. en har været dig en slet Søn.
Wied.L0.218. En er i gode Hænder, naar
en fuldt ud kan betro sit Ve og Vel til en
anden; saa vokser én sig ind i hinanden
og bliver uadskillige. And^xJ)M.IV.9. Chr
EngelstXDJ.6. jf. Brandes.Xy.218. en igen,
se igen. || i flerleddet udtr.: en — en (nu
hellere : en— en andenj. *Een skaffer Lan-
det Ret, en anden skaffer Ære,

|
En sig af

Lærdom, en af Geist sig viiser riig,
|
En

Klog, skarpsindig er, en er Guddommelig.
Holb.Skiemt.D2v. *En skyer — en elsker

Rang og Ære
|
En dyrker en foragter

Guld. Ew.(1914).V.43. »Een fløi til Øst og
Een til Vest.T7trifA.FJ.46. || m. attrib. for-

ansat pron., adj. olgn. en anden en C?:
jeg), se anden 7. hvadforen (dagl. øgs.:
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en en [(8)n le'«]): de saae paa den nye
Kammerat: „Hvad er Du for En?" HCAnd.
V.303. PFaber.VV.59. Han pegte paa en
(o: en mand) med Hestehove og spurgte:
„Gammelfa'r! Hvad er det for en een?"
ThøgLars.FB.8. Ja glo De kuns, jeg ved
godt, hvad De er foren én\ AndNx.D.284.
mangen en: Ew.(1914).1.12. *der gaaer
Dands paa vildene Hav —

| Saa mangen
En dandser sig der i sin Grav. Blich.D.II.

129. PalM.VIII.102. saadan en (dagl.

ogs. en en [(9)n ^ehi]): hans tilkommende
Sviger-Fader gier sin Datter heller bort
til en Skorsteensfeier end til saadan een.
HolbJean.IV.l. PalM.VIII.102. *Hvem
regner et Løfte til saadan en ^eu? Berg-
stedt.FG.47. m. attrib. adj.: I er een ufor-
skammede een. KomGrrønneg.III.248. *Den-
gang da jeg var en lille Een,

|
Og havde be-

gyndt min Skole.Winth.IV.41. HCAnd.V.5.
Aa fy — De er en styg en. Hostr.EFJI.14.
*han gik i de gamle Drømme

|
og blev

en løjerlig 'En.Schand.SD.13. (iron.:) han
er rigtignok en køn en

j
(dial.) m. foreg, be-

stemmelsesord: Kjøresvenden saae et Bonde-
kvindfolk stige ned, istedetfor den for-

nemme En, der var stegen op. Blich.IV.85.
„Ja, ti, — din grimme Enl" raabte de til

henåe. Bregend.DN.95. 14.2) (m. overgang
til 6.2; sj.) i intk. e(e)t, om neutral fore-

stilling. *Eet dog trøster mig:
|
Den ydre

Glands har mig aldrig bedaaret. ÆTawc/i.

SD. 1.106. Heib.Poet.IX.?l. \\ i flerleddet

udtr.: et — et (nu hellere: et — et andetj.

*Forsvare et i Dag . . | Og et en anden
Dag. Wadsk.96. *Villien . . er Eet og Ev-
nen Eet. PalM.TrJamb.l9.

15) bestemt ved flg. relativ -bisætn.: en,
som personbetegnelse. *viis mig een, der af

slig Læsning ændrer sig. Holb.Skiemt.C7i>.

Overs, afHolb Levned. 156. *imidlertid . .
|

Har En, hun ikke kj endte, været her. Hrz.
IX.333. han stod som en, der ikke kan
tælle til 10

i II
(nu sj.; „Talespr."-Levin.)

gen. ens. et ynkeligt Skriig som eens der
var udi yderste Nød. Holb.MFbl.73. Basth.
FM.546.
b. attributivt.

16) i egl. attrib. anv. kaldes 'pron. „ube-
stemt artikel" (se ndf. C); herfra kan skel-

nes flg. tilfælde: 16.1) (m. overgang til bet.

12j i udtr. for tid ell. sted, ofte: som vil

indtræffe ell. flndes, naar blot man venter ell.

søger tilstrækkelig længe. Han skal eengang
befinde sig vel derved. vAph.(1764). Han
kommer dog eengang i en Ulykke. 3fO.
(u. eengang). jeg bliver ved med at søge,
til jeg nnder mine nøgler, eet sted maa
de da være j 16.2) i toleddet udtr.: f en —
en. I skal være paa een (1871: den ene^
side, men . . vi vil være paa een (1871:
den anden; side. lSam.l4.40(Chr.VI).

17) ved omskrivning m. præp. af (ell. blandt
ell. t med;. Lader os . . kaste (Josef) i en af

Gravene, iMos.5 7.50. jeg holder det for een
med de allerbeste Betalmger. KomGrønneg.

11.298. 'Er I en af Brahmas Døttre ?Brz.IZ.
326. giv mig et (ell. det ene) af æblerne

i

han kommer nok en af dagene (o: i en
nær fremtid)

\ || gen.-mærket sættes 1. f efter
en: (jeg) setter . . din siel, ligesom eens
siel af disse (1871: een af disses Sjæle;.
lKg.l9.2(Chr.VI). dette Liv (var ikke) som
Ens af vore lAge. Mynst.Betr.I.312. 2. (nu
altid) efter hele udtrykket: (jeg) gjør mod

10 din Sjæl, ligesom der er gjort mod een af
disses Sjæle (Chr. VI: eens siel af disse).
lKg.19.2. det er en af drengenes hat

j

dagl. ofte: det er en af drengenes hatte
j

(olgn., hvor udtr. kan blive tvetydigt, dersom
det styrende og det styrede ord er af samme
køn).

II
m. foreg, attrib. ord. Sommerfug-

len vilde have sig en Kjæreste . . en net
lille En af Blomstevne. HCAnd.(1919).IV.
270.

20 C som ubestemt artikel, {sa. anv. i æda.
(AM. Cambr., sj.ilovspr.: ErLov.2.45. JyLov.
1.52); paavirkn. fra ty. best. art. (den) fore-
ligger vist i udtr. komme for en dag (se Dag
lO;, om (ell. paa; en hals, jf. III. Bank
1 ; sammensmeltning m. foreg, ord foreligger
(delvis) ved hvilken, mangen, jy. sligen
(Feilb.III.372), se ogs. Brøndum-Nielsen.SF.
123; sammenskrivning m. flg. ord forekom-
mer især i forb. som engang, enhver, en-

30 steds
II
som flt. anvendes pron. nogen (nogle)

II m.h.t.flg. attrib. ords bøjning gælder: art.

sættes i alm. kun foran ord i ubest. form
undt. i flg. tilfælde 1. ved adj. i superl. (i

tilfælde som: et højeste væsen, et første

forsøg; jf. allerkærest 2.2, eneste;. 2. CP

ved adj., der følger efter en gen. en Som-
mernattens forsinkede Elverpige. Pont.GA.
40. en rettens uforfærdede forfægter

\
3.

ved visse (især rosende og dadlende) adj. (se

40 FalkT.Synt.85f.). KomGrønneg.III.248 (ovf.

u. bet. 14.i;. *et saa dyre Skud. Blich.D.II.

179. et slemme og ryggesløst Menneske.
Pont.(Mikkels.Ordf.215). et arme Fata Mor-
gana. Wied.S.122. Himlen (var) tung mørke-
blaa. Det var en grimme Kuld. JakKnu.Jy.
11.239. det var et slemme Aar. AarbFrborg.
1918.11. Det æ da osse en strenge Pris.

KnudPouls.(PoV*ltl921.8.sp.3). nu kun dial.

ell. spøg. uden for udtr. : en skønne dag, se

50 skøn.— t eksempler paa brug ved andre adj.

:

een aabenbare Tyv. DL. 6—13—12. en Le-
vitiske m2Lnd.Dom.l9.1(Chr.VI). en for-

nemme u-berygtet Soxnir\i.e.Holb.Masc.II.4.

en Romerske Dames Liig. sa.(Mikkels.Ordf.

216). en naturlige Slange. Ew.(1914).1.226.
en aabenbare Usandhed. PAHeib.Sk.III.
387.

II
m. h. t. art.s stilling ved substantiviske

ord med attrib. udvidelse gælder: artiklen sæt-

tes i reglen foran det attrib. ord; dog i visse til-

60 fælde hellere ml. det attrib. og det substantiviske

ord, navnlig hvor det attrib. ord er hver (jf.

enhver;, hvilken, mangen, saadan, slig ell.

et adj. m. foreg, gradsadv.; CP eksempler m.
art. foran aet attrib. ord i disse tilfælde : Den
unge Mand nyder allerede et saa alminde-
ligt Bifald. Jacobi.Skr.38. Hrz.IX.277. *hvor
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der bydes | En saadan Viin, der hersker
ingen T)ævaon.smst.307. en saa usigelig
sød og lyksalig Fornemmelse. Drachm.UB.
78. m, underforstaaet subst.: (selvet støder

paa) hvad den Christne vilde kalde et

Kors, en Grund-Skade, denne være nu en
hviiken. KierkJKI.lSl. jf.: »Af Urter er det

Jo
en Kunst | Det rette Frøe at plukke

|

klen meere at erlange Gunst | Hos £n saa
sød en Bxikke. JFriisJéO)

a. artiklens betydninger.
18) individualiserende bet.: om en en-

JceU ting (person osv.) af den angivne art. 18.1)

« al alm. der han saae Folket, steg han
op paa et Bierg. Matth.5.1. *de kiønne Vers
. .

I
Som paa et Vaffel-Huus i Holland

skrevne ere. Holb.Skiemt.C4'. 'Klogskab
skaan en følsom Daare (o: den taUnde).
Ew.(1914).V.191. Der kom en Soldat
marscherende henad Landeveien. flC^ncf.
VJ. 'jeg skar dig af et Slaaenhegn | en
Gren, der bar en Blomsterregn. StucA-J^S.

10. 18.2) ved stof- og artsbetegnelser
|| for

at betegne en enkelt repræsentant for arien.

Mit Hierte er i hendes Haand et blødt
Vox, som hun kan give hvad Dannelse
hun lyster. Biehl.Cerv.LF.1.29. her er et

par billigere, sae han; — fem og halv-
fems; det er også en udmærket strømpe.
Skal det være det pax? HjortøJUJ63. en
fin rødvin > | (dagl.) for at betegne den
mængde, hvori stoffet sædvanlig forekommer,
(der) kommer (en) Cyklist og drikker en
Citrojisodavand.Batid.GK.49. en øl (o: en

i
laske ell. et glas øl)

j en te ^3: en kop te)
|

\ ved ord der staar som andet sammenlig-
ningsled. *Ridder Stig sortner som en Jord, I

Jomfru Regis rødmer som et Blod. DFU.
II.nrJ.0.8. tvende (kvinder), som er saa
hvide som een Alabarche (o: alabast). Kom
GrønnegJII.352. *Først findes tvende Par
(o: strømper)

\ Saa hvide som en Snee.
Wess.42. 'Hornet fyldt med Perler smaae,

|

Klare som et Vand. OehlXJj281. nu kun
i enkelte faste udtr.: *(hun) blev saa rød,
som et dryppende Blod. CKMolbJSDJ72.
•Kejseren staar paa sit høje Slot, | saa
hvidt som et Kridt,

| saa sort som et
Kul. SvGrundtv.GlM.XySml. 144. 1&3) ved
andre ord, der i alm. ikke har individuel bet.,

især udtr. for abstr. forestilling: for at be-

tegne en enkelt fremtræden af en egenskab
otgn. At sige dig Dette er mig en Trang
og en Trøst. C^lb.TT.267. PalM.TreD.
367. De løber, og De skynder Dem, Hr.
Ibald, og kan løbe Dem en Brystsyge tU.
Goldschm.VIIL81. *der (er) ofte en yngre
Lykke, han vrager

|
for en Hex, en Si-

bylle. SophClaussjy.33. han er kommen til

en bedre erkendelse
i
begaa en letsindig-

hed, en dumhed osv. \ klare sig med en
løgn

i
18.4) (nu sjældnere) ved ord der er

styret af præp., i udtr., hvor subst. betegner
noget, som ikke skal tælles. Ja, soer hans
Selskabs-Broder med en stammende Tun-
ge, vi skal leve som to Herremænd. £tc.

(1914)J.67. »Nedstyrt dem med en væl-
dig Axm. sm8tJII.316. (de) bleve staaende
i en Afstand. GylbJII.215. Aftryk af flere
Sager, som jeg har kjøbt for en Spotpriis.
B.CAnd.Breve.1.170. || t stilling som præd.
(jeg var) i ald den Fortræd . . ved et got
Mod. Overs.afHolbLevned.20. Nu blev han
til en almindelig Latter for hele Byen.
CBBaUagerXF.8.

10 19) almen bet.: om en hvilken som helst

ting (person osv.) af den angivne art. Hos
en reen (1871 : Mod den Rene^ beviser du
dig reeii.2Sam.22.27(Chr.VI). Som en Li-
lle iblandt Tomene, saa er min Veninde
iblandt Døttrene. HøjsJ2j2. En Steen kand
ikke flyve. Holb.Er.II.3. *M Flugtens Fart

|

Man kjender klart
|
Den ædle Falk . .

j

Ved liflig Røst, | Ved Tonens Lyst
| En

Sangfugl. HrzJX.308. en Mand et Ord. ffC
» And. (1919). 11.258 (jf. Mau.6299a).

20) m. kvalitativ bibet.: i tilfælde, hvor
beskaffenheds-adi. ell. tilsvarende biscetn. kan
tænkes udeladt. Udi alle hendes Gieminger
fremskinner en Candeur og Simplicitet.
HolbJIeltxnd.il.363. jeg kjender en Dreng,
han har et Haar; ingen Peryk kand være
saa deylig som det. HøysgjSJiO. 'Hænge-
lampen lyste, og Kaffen stod beredt, | og
duftede og dampede og havde en Kulør.

30 Børd.DT?85. Man maa indrømme . . at vi
bliver godt beværtede her — Det er en
Kognac, siger jeg Dig. Tandr.K.34. er det
en maade at svare paa j Wjf. bet. 18.4: "En
Tiger er af Katte-Art

| Er glubsk, og lø-

ber med en Fart. AbcJ.4. især (jf. bet. 11)
ved vbs. "Da gik det med en Kyssen,

|

En Krysten og en Hvisken | Bag Fielde-
kløftens Skiul. Oehl.NGJ263. WintLXIJoO.
Der blev en Viften og en Vinken. -Ban^.

40 T.51.

21) ved omtrentlig talangivelse. 21.1)

ved subst. i ent. m. flg. talord efter konj. eller,

se u. eller 3. 21.2) {ænyd. d. s. (AUenJBAJ.
228. Jammersminde.(l.udg.l869).130); sen.

oldn. einar (fem. fit.) fimm |)usundir, hen-
ved 5000, ein (intk. flt.) fiinm hundrufl,
Jienved 500, fsv. ena sex eUer atta timar,
no. ei fem seks stykkje, ei tjugo stykkje,
ty. eine vier wochen; opr. flt.; jf. Arkiv.Xl.

so 195. FalkT.Synt.78. Wiwel.240f. Mikkels,
Ordf.180.187 ; iscer talespr.) en foran attrib.

talord m. flg. (eU. underforstaaet) subst. i flt.

Af anbefalede 10000 Favne er der alle-

rede en 1V» tusende klargiort Citl705/Kbh
Dipl.V.797). om en 4 Dage. Seidelin.80. For
en 6 Aar siden var jeg paa en Reise en
8 Mile ude i Landet. KierkJII.188. Ejler
Hardenberg . . var en Mand paa en halv-
hundrede Aar. Bricka.FrJI.sUngdomskjær-

60 lighed.(1873)34. Det bliver en tredive Ku-
verter i Alt. BergstrømJ'D.55. I foran flere

sideordnede talord (ofte forbundne ved å eU.

til; jf u. eller 3). BahbJ'ortJ.27. En 8 a
9 Engeismænd, aUe civil klædte, kom xnax-

scherende. FrSneedJJ.04. En Dreng, som
saae ud tU at være en fjorten tiil femten
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Aar gammel. Gylb.(1849).IX.148. „der er
jo kommet Flere hjem dennegang med
godt Udbytte." — „Aa javist, en Fem Sex
har været heldige." Hrz.XVI.228. (værket)

maa koste en 30 til 40,000 Rbd. KierhXIIL
408. en tolv-fjorten stykker >

b. artiklens anvendelse ved de for-
skellige ordklasser.

22) ved fællesnavn. 22.1) m. attrib. ord;
eksempler se ovf. u. a. || et subst. i gen. *Min
brune Hede er en Edens Have. Blich.D.1.

17. en Herrens Apostel. Kierk.III.38. Det
var ikke glimrende Egenskaber, der sær-
tegnede ham (o: Spener); det var en Ka-
rakterens Egenskab. CKoch.Brorson.(1920).
11. i talespr. kun i særlige udtr. m. overgang
til adj.: et herrens vejr

[
et satans besvær

i

et gyldenlæders betræk
j jf: „Alt dette

kunne vi lære af en mange Aars Erfaren-
hed" ; bedre Artikelen udeladt; eller mange
Aars forandret til et A'djektiv: mangaarig.
JBaden.Gram.171.

|| (foræld.) et ejendoms-
pron. havde jeg nogen Jord og Formue,
jeg lod vist en min Søn (nu: „en af mine
sønner") reise til Engeland. OeconT.1.37.

)|

(nu kun dial. ell. bestemt ved flg. relat.-bi-

sætn.) ved subst. m. bestemmende adj. i anv.
svarende til den ndf. 1.32 omtalte, (han sti-

ger) fra een Ærens Trappe til en anden,
indtil han bliver en commanderende Gene-
ral. Buge.FT.335. 22.2) tiden attrib. ord; eks-

empler se ovf. u. a. || ved præd., der betegner

livsstilling, nationalitet olgn. jeg (blev) ved
denne Reise baade en Søemand og en
Kiøbmand. Robinson. 1.27. Heib.Poet.1.252.

jeg fik Lyst til at blive en Frelserpige.
Esm.II.260. *(jeg) havde aldrig været så
lykkelig, siden jeg var et Barn. Æørd.DT.*
84. JVJen8.IV.180. nu næsten kun dial. ell.

ved bet. 20: Den lUle Jomfru strakte begge
sine Arme ud, for hun var en Dandser-
inåe.HCAnd.V.iei. jf.E:øysg.S.313. se ogs.

Mikkels.0rdf.181f
|| (jf bet. 23; ved titel m.

flg. personnavn; (ofte m. bibet. af forbehold)
som betegnelse for, at vedkommendepaa navnet
nær er den talende ukendt: en vis. en Pa-
stor Schmelder fra Westphalen. ^a^^^'es.L.

1.340. GoldsehmJ.232. Han blev gift Aaret
€fter, hun havde ikke Spor. Det var for
Resten en Frøken Hoppe. jKZars.JE'Æ.iO.

23) ved pr opr. med ell. uden attrib. ord.

II for at betegne et enkelt individ blandt dem,
der bærer navnet, deres General (skal) være
€n YTa.nsel.Langebek.Breve.72. du er en
Stuart, afgammelt skotsk Kongeblod. Oehl.

XVII.38. Blichers Moder var en født Curtz.
Blich.I.iii. *Nu flygter jeg bort til Ame-
rika!

I
Og naar man saa er forlegen,

|

Hvor atter man faaer en Peter fra, —
|

Ja — saa er Peter af Yeien.Winth.IV.42.
JPJae.II. 79. Mors har ogsaa et Nykøbing

\

Jf. : nogle Almueting fra et Jylland der nu
ligger et halvt hundrede Aar tilbage i

Tiden. JVJens.A.II.185. \\ (jf bet. 20 og H.
de 10.3 samt Høysg.S.4. Mikkels. Ordf. 159)
om hvad der er af den type, som egennavnet

angiver; en mand (osv.) som. *Af en Augu-
sto en Virgilius udspringer,

|
Med en Lo-

vis le grand et Land Moliere bringer,
|

Med en Elisabeth en Dryden spirer op.
Holb.NP.A4^. Ew.(1914)1.18. Hertuginde
Amalia . . giorde Weimzx til et Athen.
Oehl.Er.III.95. han (havde) beskuet en Ra-
faels, en Correggios . . udødelige Værker.
Blich.I.159. Taine var en Rubens og Zola

10 var en Jordaens.JBranies.FJI.i40. KLars.
LF.34. (m. h. t. ydre egenskaber:) en Mitra,
paa hvis Forside der . . var fremstillet en
Kristus omgiven af Engle.7Fed.jB5.i65.
ogs. om litterært værk af en vis type: At
skrive en Thomas Fris laa jo nær nok for
SchsindoTph..Vodskov.SS.226. \\ som betegnelse

for kunstværk (især maleri), digt olgn. frem-
bragt af vedkommende, lad osfaae en Bell-
mannl Baud.HS.184. der er fundet en (ny)

20 Rembrandt > spec. om et enkelt eksemplar af
et (bekendt) værk: *En Sølv-beslagen tyck
Homerus. Holb.Paars.54.

|| (nedsæt.) svaren-
de til bet. 22.2 slutn.: en Wedel-Jarlsberg
og andre vanartige. Gh-undtv.PS.III.13. For
det store Publikum eksisterede jeg ikke,
endnu som Valgkandidat var jeg „en Hø-
rup". Hørup.1. 7.

24) ved adj. (ell. pron.) || i talespr. anven-
des ofte art. m. adj. attrib. knyttet til efterstil-

30 let en, se u. bet. 14.i. 24.l) i selvstændig anv.
||

O i fk. om person, en Riig kommer vanske-
lig ind i Himmeriges Rige. Matth.19.23. en
gjerrigs Capital føder andre Capitaler af

sig. Eiv.(1914).IV.26. *(tyven) Fik Støvler-
ne fra Knagen ned

|
Med al en Hængts

Behændighed. Bagges.I.174.*„iiyo er der?"
— „En Fremmed,

|
Der beder om Til-

givelse." Hrz.IX.304. (hun) vaklede som en
beruset ud af YæTelset.Boeck.UH.181. i

40 talem. staa ell. sidde der en køn, se køn.

jf. ndf. 24.3: *„Hvor nu Mercuriusl hvad
er det, som I snacker?

|
En Gud at blive

træt? Da er hånd vel en vacker?"
|

—
„Er Guder da af Steen?" KomGrønneg.I.
161. foran pron. anden og en, se anden samt
ovf. bet. 13-16.

II
i intk. om neutral forestilling;

især ved visse pron. samt ordenstal, sj. andre
adj. (ved pron. anden, s. d. (især sp.554
1. 38/f.) ; ved adj. foretrækkes i alm. pron.

50 noget, ell. adj. sættes i best. f. og substanti-

veres: et gode, et hele osv.). *Hvor før et

Intet var og nu en Adam eT.Ew.(1914).I.
1 72. (filosofien gør) sig selv til et Intet ved
at protestere imod den eneste Grund, som
kunde gjøre den til et (tilsyneladende)

'Noget. Hjort.KritEt.76. hvad er det, som .

.

binder det Fri til at være bunden? Det
kan kun være et andet Bindende, et andet
Fri. smst. det Varmere og . . det Koldere

60 . . vilde ikke længere være et Varmere
og Koldere, naar de havde optaget den
bestemte Størrelse. CJHeise.Overs.afPlaton.
Dialoger.VIII.(1859).33. Hvorledes anbrin-
ges et Afgjørenåe? KierhXIV.107. Der er
et Tredie og Væsentligt medvirkende.
Goldschm4Mikkels.Ordf.221). 24.2) m. under-
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forstaad mbst. Ew.(1914).r.l66. *I saa Fald
har jeg Haab, men — kun et sv&gt.Hrz.
IX.340. PalM.VIII.159. Den ene Soldat

lignede livagtig den anden, kun en eneste
var lidt forskienig. HCAnd.(1919).1.203.
24^) (i stift skriftspr., især emb.) som præd.
til subst. *Det Syn, I seer,

|
Er et bedrage-

risk. Brz.E'i2D.43. PalM.V.334. Disse Dra-
mers Udgangspunkt er altid et lyrisk. Bran-
des.VoltJlJ263. BlaumSk.o9.

25) intk. et ved et anførelses-udtr. (kun)
hilste mig med et: Paa Døren Slyngel I

KomGrønneg.II.67. 'Da vaagned' du — og
ved et Bliv

|
Naturen vaagned' med til

Liv. Hrz.IX.310. (Basnms Xielsen besvarer)

Biskop Martensens høflige „Goddag" med
et frygteligt „Økseskaft". Brandes.XI11.91.

26) {som nbest. flt. anvendes (ogs. her) nogle
(nogen), som best. flt. (sj.) de (dem), jf.:

15. aarh. (Mariagerleg.8e.292); den opr. gen.
paa -ns forekommer nu næsten kun i staa-

ende vendinger som fx. rigens ret og dele

II
opr. bøjes baade subst. og art. i kasus; dette

er nu kun bevaret i visse staaende vendinger
soni fx. (være) dødsens, havsens bund, al

landsens ulykker; senere bøjes kun art., saa-
ledes allr. alm. i glda. | art. er sammen-
vokset m. stammen i ordet Verden (jf. bet. B)

10 II
art. brugtes i æda. i meget ringere udstræk-

ning end nu; brugen er endnu i mange til-

fælde (nat^lig poet.) fri) substantivernes
bestemte, efterhængte artikel.
A. med individualiserende bet.

1) betegnende subst. som bestemt ved det

foreg. I.l) henvisende til samme subst. m.
ubest. art. ell. uden art. *De legte en Leg,
og Legen den var alt udaf \ rede. DFU.
nr.32.1. 'vore snævre Dale | De vrimle dog

Klassens Ypperste vare samlede til (vædde- 20 af Qvæg, og Qvægets Fedme kom
| Paa

strid). Det kom an paa hvem der kunde
lade de fleste gaae i en given Tid. i^ri'fz

Jurg.Gy8seBogen.(udg.l920).83; jf. ty. je-

mand eins aiiif den pelz brennen, einen
gehen lassen olgn.; dagl.) en (sj. et. Hrz.
V11.37) m. udeladt subst. (undertiden, m.
overgang til B, brugt substantivisk m. foran-
sat attrib. adj.). || om slag (især lussing).

havde det ikke været af Respect for Her

Trønders tørre Brød. NordBrunJ)J7. *DeT
var en liden Bye, i Byen var en Smed.
WessJ36. 'Strenge koster Penge,

|
Pen-

gen' er i Tungen. SvGrundtv.GlM.NySml.
146. *Lykkens Roser røde

|
kun mellem

Tome gløde;
|
Tornen tager jeg for mig.

BichJ.28. iJZ) henvisende til et subst. eU.

andet udtr. m. mere eU. mindre omfattende
bet. Jeg (begræd) med bittre Taare . . vore

ren, saa havde jeg givet ham een paa ao Folckes Ulycke. Midt udi Graaden faldt

hans Mund. Holb.Stu.1.6. Biehl.DQ2II.292.
j(^ fik ogsaa en lille Een over Nakken.
Wtnth.VIlI.264. jeg (kom) i Hastigheden
til at give min Beskytter Et i Snuden med
min Albue. flrz. ru. 37. Een paa Gum-
merne. £rCAn<f.fi9i9).IF.5i4. (han) drev
. . Naboen en paa 'Kzs,sen.PRMøU£S.62.

II
om skose olgn. (han) loe med et Nik

lal Broderen, — „det var En til dig. Vind-

leg udi S(ivn.Holb.TJl.IV.5. Der traf mig
Himlens Hevn med sine Flammer! . .

|

Jeg føler. Lynet brænder i mit Bryst OeU.
111.153. der var dødsstille . . Jo nærmere
vi kom, desto forfærdeligere føltes Stil-

heden. Goldschm.FV.II.343. tJi) (jf. bet.bjs)

bestemt ved en stedsangivelse olgn. I China
veed Du jo nok er Keiseren en Chineser.
HCAnd.SS.XIII.224. Saalidet som jeg i

spUleT.'* Ing.LBJII.16. H en paa ærmet, 40 Enten- Eller er Forføreren eller Asses-
se Ærme. || en kold en, se kold. || om
fjært. *(Peder Buus) Loed een forskrække-
lig gaae ud, med Tugt at sige. Holb.Paars.
112. Da kom Bonden i saadan Nød og
Trængsel at han lod en gaa. AOlr.Da.Sagn.
(1913).46. II

07)1 rus. jeg har nok selv faaet
en lille en paa SkMen. Hostr.G.86. Bøgh.
DA.VII.28. Faderen kom ofte hjem med
en lille én t^^csl. AndNx.S.65. H om ed. at

soren.Zterfc.FJJ. 546. Det Eneste, denne
Krigsmand var begejstret for i Italien,

var Musiken. Goldschm.FV.il.356.
2) betegnende subst. som bekendt ved situor

tionen. 'Men Dansen den gaar saa let gen-
nem Lunden. DFU.nr. 7.1. *Dagene længes.
Vinteren strenges. Brors.295. *Ganske rig-

tig, det er Sagen, | Donna Rosa, stol paa
migl Aarestr.46. Folk med krigersk og

sætte en stor en paa \
Feilh.1.244. H o >» 50 ulykkeligt Ansigt, som Sagaen (0: Njåls

dram. Ser De, jæ tog mig jo „en liUe én"
for at dulme Smerterne. JakSchmidtSP.66.

III. 'en, pro7i. se den.
IV. 'en, pron. se han.
V. -(e)n, art. [-(a)n] intk. -<c)t [-(a)0

flt. -(e)ne [-(9)n8] gen. fk. -(e)ns, iritk. -(e)ts

(foræld. -(e)ns), flt. -(e)nes. (glda. -(e)n (især
mase. ogs. -in(d), se FilologmødetJ.892J215ff.),
intk. -(e)t, flt. -(e)ne (intk. ogs. -(e)n^, æda.

saga) siger om Skarphedin. Goldschm.FV.
11.324. den sociale Løve . . er Øjeblikkets
eller Situationens store Dyr. Brandes. IX.
508. *Han strøede Perler,

|
se det er Tin-

gen!
I
Du undlod det,

|
for du havde

ingen. Holstein.Løv.(19l5).44. herren, fruen,

frøkenen, herskabet, direktøren (osv.) er

ikke hjemme > Jørg.YD.82. alm. i faste

forb., fx.: slaa i bordet, gribe (til) flugten.

-in, -(æ)n, ititk. -it, -(æ)t, flt. -(æ)næ, intk. eo bide i græsset, gaa i hundene, holde sig

-(æ)n; om run. se Aarb.1917.202; oldn. -(i)im

(m.), -(i)n (f.), -(i)t (n.), flt. -nir (m.), -nar (f.),
-(i)n (n.); opr. maaske sa. ord som ty. jener,
gat. jains, hin H bet. IOj er maaske den op-
rindeligste, jf. fx. oldn. ormrinn langi

||
gen.

intk. paa -ts forekommer først i slutn. af

{)aa højden, bide paa krogen, det ligge

uften, springe i luften, gaa i marke
rev 1

springe 1 luiten, gaa 1 marken,
nagle en til pletten, være i vejen. H m. sa.

værdi som et ejendoms-pron. („possessiv ar-

tikel"), saa længe I vil kun disputere med
Munden, skal I finde, at jeg kand for-
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svare . . de Ting, jeg har sagt. Holb.Er.

IY.2. Det Hele var et mageløst Konst-
værk . . Konstneren (o: dets ophavsmand)
var en ung Mand. HCAnd.(1919).V.238.
Lidt borte gaar en ældre Herre med
Hænderne paa Ryggen. BønnelyckcAsfal-
tensSange.(1918).202. alm. i faste forb. (især

m. h. t. legemsdele), fx.: have bisselæder i

saalerne, lægge fingrene imellem, hænge
med hovedet, klappe i hænderne, kaste
paa nakken, ligge paa ryggen (osv.), træk-
ke paa skuldrene, drage sværdet.

||
{glda.

d. s.: *saa men wed, daner-kongen,
|
daa

war ieg her Marsti •vhulå.DgF.III.SSO;
nu kun (1. br.) dial.) i vokativisk anv. i udtr.

som hr. fruen! hr. baronessen! se Dania.
III.327.330.

II
ved titel brugt som tiltale. Mon-

sørens Kiæreste har været u-taalmodig, at

du est bleven saa længe borte. Holb.Er.II.2.

*Befaler Prindsessen, strax bringe jeg vil
|

Den lOle Ebræer en Amme. GrunMv.SS.
11.77. vil herren ikke vente?

j
Jørg.YD.

82.
II

i bogtitler m. angivelse af indholdet.

Barselstuen. Holb.III.73. Aprilsnarrene,
eller Intriguen i Skolen. E:eib.PoetS.(18å8).

V.155. Recensenten og Dyret. smst.257(sml.

:

Et Eventyr i Rosenborg ilaye.smst.345).
Knokkelmanden. JVJens.VIlI.7. \\ iordspr.,

digt, fortælling osv., som udelader de forud-
sætninger, hvoraf det fortalte er bestemt. „Alt
maa losses," sagde Skipperen, da smed
han sin Kone over Bord. Mau. 8860. *I

Skoven skuld' der være Gilde
| Alt hos

den gamle Ørn. BoisensViser.323. Uden
for sin Hule i Bjærgets Skygge sidder
Murabiten, Eneboeren, og hlnnder. Stuck.

III.487.
II

ved tilnavne {foræld, anvendes
den, de; dial. alm. ingen art; jf. bet. 5.2)

du er Johannes Døberen (1819: Johannes
den Døher). Matih. 16.14(1907). Johannes
Forføreren. Kierk.VI.70. Vilhelm Erobre-
ren osv.

II (jf. bet. 6) ved subst. m. usan-
selig bet, der mer ell. mindre tydeligt tænkes
personificeret. *Min Hær er slagen. Lyk-
ken svigted mig. Oehl.III.134. det var Sor-
gen, hun gaaer altid selv i egen høie
Person sine Ærinder. HCAnd.(1919).I.151.
*Har Dagen sanket al sin Sorg | Og grædt
den ud i Dug, | Saa aabner Natten Him-
lens 'Borg.JFJac.1.352. || m. overgang til

bet. 8. Man har opsat en Fordring, som
man nu ved Kongens (o : landets konges)
Hiemkomst vilde overlevere ham. Sams.II.
29. *Ordener hænger man paa Idioter,

|

Stjærner og Baand man kun Adelen (o:

landets adel) gier. PAHeib.US.578. Rigens
Ret og Dele. Ing.EM.I.20. Vinden suser i

det gamle Piletræ ! Det er som hørte man
en Sang; Vinden synger den.HCAnd.
(1919).V.288.

3) (jf. bet. å) ved subst., der i alm. kun
betegner en (enkelt) bestemt person ell. ting.

(gud) skabte . . Himmelen og Jorden. IMos.
1.1. du viise Tiresius, som Guderne har
begaved med tilkommende Tings Viden-
skab. ^oife.Z7i.III.^. »Naturens ædle Dyr-

ker begjerer ei den Krands,
|
Der falmer

i Tidernes Yande. Hauch.SD.I.190. *Solen
sank bag grønne Lund. Heib.Poet.IX.10,
*Herren hist i Stjernen throner,

|
Herren

er vor Gud. PalM.^III.181. || ved øgenavne^
Jeg erindrede baade Nappetangen (o: en
kbh. skøge, egl. Trine Nappetang^ og Nødde-
knækkeren (o: en bondefanger, egl. Peer Nød-
deknækkerj. Tode. Kjærligheds Nytte. (1803).

10 67. en lille, varmblodig, energisk Dame,,
der ikke uforskyldt gik under Navnet
„Sprutbakkelsen" eller „Krudtkjællingen".
Pont.M.64. En karl, der havde været ved
trænet, kom til at hedde Dunken . . hans
børn (fik) tilnavnene : Trepæglen, Topæg-
len, Fæglen.Hjortø.OS.167. jf. Feilb.(Da-
nia.III.305 ofl.). || ved navne paa sprog.

Latinen hielper meget et Menniske udi
alle Forretninger. Holb.Er.1.3. (især i lidt

20 gldgs. spr.) ved substantiveret adj. : dansken
(se II. Dansk sp.512 l.7ff.), engelsken, fran-
sken, græsken, jysken osv.

4) ved propr. 4.1) ved sammensatte sted-

navne olgn., hvoraf i det mindste sidste led

er kendeligt som fællesnavn. Amazonfloden,.
Furesøen (ogs. Furesøj, Gudenaaen (ogs.

Gudenaa^, Himmelbjerget, Kvægtorvet
(men fx. Graabrødretorv^ , Nerdstjernen,
Strandvejen (men fx. Amalievej^, Tre-

30 flaskerkroen osv. jf.: Concerten i Raad-
huusstrædet. Ew.I.40. de (boede) i et Bag-
hus i Gothersgaden , senere flyttede de
til en tredie Sal i Løngangstræde. Ji^ifci-

ger.Liv.167. \ *Israels Frænke,
|
Danmar-

kens fredsæle Folk. Grundtv.SS.IV.84. 4.2)

ved usammensatte stednavne olgn. || ved navne
paa lande. 1. m. endelsen -i: Berberiet,
Mongoliet, Tyrkiet osv. 2. Occidenten, Ori-

enten, (navne som Italien, Polen, Sachsen
40 osv. (intk.) er opr. folkenavne og laant fra

ty.; paa lign. maade: Asien, Australien^.
8. f i andre tilfælde, mod Nordvest i Ven-
deet knurrede Man høit. Grundtv.Udv.il.
340.

II
ved danske stednavne. Aasen, Bal-

len (Ballerne), Skagen, Sletten ofl. se Johs
Steenstr.DS. 22. sa. De ældste da. Stednavnes

Bygning.(1909).266ff. \\
(i flt) ved navne

paa udenl. øgrupper, bjergkæder olgn. Azo-
rerne, Hebriderne; Alperne (se Alp 1^,

50 Pyrenæerne; Dardanellerne osv. \\ f ved
bynavne: Athenen (s. d.). \\ ved udenl. flod-

navne. Ejderen, Elben, Nilen, Rhinen, Rho-
nen (alm.: Rhone^, Tiberen ofl. (mer ell.

mindre gldgs.:) Arnoen, Weichselen ofl. ||

navne paa stjernebilleder. Plejaderne, Tyren,
Tvillingerne osv. 4.3) ved personnavne || i

rigsspr. nu kun m. overgang til bet 8. ved
Ordet Erkehertug er han betegnet som
den Fremmede, Habsburgeren. Goldschm.

60 FV. 11.328. Gottorperen (o: hertugen af
Gottorp)

i
i flt som benævnelse paa samtlige

medlemmer af en familie: Bourbonerne,
Gottorperne, Lange'rne, Rotherne (ogs. de
Bourboner osv., se II. de 10.8;l.

\\
gldgs. og

dial. ved (efter)navne (se Dania.Il1.326. V.

124/f. HistMKbh.VIIL63. Hjortø.OS.181f.).
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Madame Abrahamsens (o : Abrahams s frue).

Eolb.Kandst.IV.5. „betænk jer vel, min
kære Bruns! . . inden I beskylder en hæder-
lig . , Præst .

." „Præst eUer ikke Præst,"

raabte Brunsen, „der staar skrevet: Du
skal ikke slaa ihjel'' BlichJ1905-07)J^05.
Ehlersens KoUegium. 8mstJI.370. I daglig

Tale har man altid kaldt kollegiet efter

dets stifter . . „Borkens" kollegium, fra

henimod år 1800 . . „Borchs kollegium".
FestskriftiAnl.afBorchsKoUegiumsJubilæum.
(1889). 14. (jf.: Borkens Lyre. Viser og
Sange fraBorchsKollegium. ^6o5<i(eZJ885^^.
det var vanskeligt at stoppe munden på
Frisk'en, når hun først navde fået den
i gang. SvendbAmt.1920.32. 4.4) (nu 1. br.)

ved maanedemes navne. 'September er, som
Maien, yndigskiøn. OeW.XZJ. 55. Aprilen
(se April 8p.789l.8ff'.), Aagosten (se Au-
gust sp.950l.47).

6) betegnende subst. som bestemt ved noget

i det flg. 5.1) (iscer O; t alm. bruges, især

i talupr., demonstr. pron. den, det, de^ 6«-

gtemt ved flg. bisætn. | relat. biscetn. Kvin-
den, som du gav til at være hos mig. iMos.
3.12. 'Brogene, hvormed du gaaer. Bagges.

Y.257. *Denne er Dagen, som Herren har
gjort! Grundtv.SS.lJ296. Løndommen han
bar paa . . formildede den lille Mands
Slagsbrodersjæl. JVJens.VII.200. Lands-
byen, hvor Ajes hørte til. 9mst.V.94. | tids-

biscetn. Dagen, da Ødelæggelsen var be-
sluttet. lfaS.S^H.i54. Oehl.III.llO. •Sig
nærmer Tiden, da jeg maa væk.BlicJLD.
1.56. H spørgebiscetn. 'Aarsagen, hvi (alm.

til at^ det Charon smugeT. Bagges.V.254.
saa kommer igjen Spørgsmaalet, om Ve-
netianerne ere den venetianske Fortids
Børn. Goldschm.FV.il. 326. | at-scein. 'O
styrk mit Hierte til at savne dig, | Ved
Tanken: at (oftere: tanken om, at; jf. bet.

5js) for dig Naturen smileT.Bagges.VJ26.
Sj2) bestemt ved apposition. 'Asken YgdrasU.
OeU.III.108. Fregatten Bellona i Nord-
søen. BødtJ22. *Konsten at behage. FalM.^
III. 285. Det hedder ikke i et Selskab:
Lutheraneren Petersen . . men Jøden Ben-
dixen hedder det, om det end ikke siges
højt. Goldschm. 1.183. Huset Habsburg. sa.

FVJIMO. Dagen i Dag. Jørg.YD.67. (sj.)

som titelangiveUe (alm. uden art., se Mik-
ltels.Ordf.196f.): »under Hertugen Fredrik.
Bagges.VJ.9. 5j) bestemt ved flg. forholds-
led eU. adv. Hans Efterkommer Sixtus blev
halshuggen Aaret derefter. Holb.Kh. 157.
•Der er i Lyden af din Stemme

i
En

Drøms ætheriske Musik. Aarestr.48. Smer-
t€n over de skuffede Forhaabninger. Gold-
schm.FVJI.352. Keiseren af Japans Nat-
tergal er fattig imod Keiseren af Chinas.
HCAnd.SS.XIII.229. Formodentlig havde
han været . . i Hankow og var bleven
svirende paa en af Kipperne der. JVJens.
VIIJ.97.
B. om arten.

6) (især 19^ t ent.: navnlig som type- dL

begrebsbetegnelse. Katten vQ vel have Fisken,
men han vil ej væde Kloen. Mau.4535.
Metaphoren er en . . dristig Figur. Eahb.
StiiUO. 'Hr. Simonsen, | Som spilte Fallit

ved Handelen. PFaber.SK.20. »Aalen hun
er en sælsom Fugl, | Lever som helst i

Vandet. JPJac.J. 5^3. | (især foræld. eU.

poet.) ved folkenavn : dansken (se u. L Dansk
1^, svensken, tysken ofl. | ved abstr. subst.

10 t beskrivende gen. »Ak! Venskab og Troe
. .

I
Som skuffer saa ofte i Drøvelsens

Kaik.Kingo.254. •En Elskovens Vise hun
(o: fluen j qvæder. PMøll.(1848).I.18. Var
det Fortvivlelsens Smerte eUer Hengivel-
sens Vemod, der var Taarens Kalde ? Bud-
deJF.334. | om den enkelte, der betegnes som
repræsentant for en art. Glemme de nogen-
sinde Mennesket over Jøden? GoldschmJ.
183. du var jo altid Dydsmønstret. 5an^.

ia L.6. Det duer ikke (saadan) at give Gre-
ben. EsmJI.201. Jeg er Manden, Skabe-
ren. .Bwine/ycfce.Sp.?^. i overf. udtr.: (de

unge) som opdrages enten til Bogen eller

Pennen (a: til studium eller handel). Høysg.
AG.(titelblad), jf. L Bog 2x

7) i flt. : for at betegne indbegrebet af aUe
individer, som subst. betegner. UafseeUge
Velsignelser omringe dig, du yndigste
blant Høiene!£itr.FllI.54. Storkene for-

ab tælle for deres Smaa saa mange Eventyr.
ECAnd.(1919)JIlJ267. | ved foUcenavn {tid-

ligere anvendtes ofte de som foransat art..

(se n. de IQj); jf. u. bet. 6) hvad have Un-
garerne moQ Italienerne? GoldschmFVJI.
324. Jøder er de ivrigste til at forkynde
den Lære, at Jøderne ingenlunde er Guds
udvalgte Folk- BrandesJX.515. | (højtid.) i

gen. ved subst., der er knyttet til sa. subst. i

ent. •Bøgernes Bog. Grundtv.PS. 1. 341 (jf,
40 I. Bog 8p.936 1.4). •Kongernes Konge og

Herrernes Herre! | Dig hylder Himlen og
Jorden. FrSchmidtJ*8almer/1835).5. denne
Morgens uendelige Skønhed . . løfter mig
op m Himlenes HimmeL Bønnelycke.Sp.62.

8) m. distributiv bet.: fremhævende, at no-
get gælder for enhver ting af den nævnte
art. •Om Sommeren synger den lystige
Stær. HolbJepJ.6. om Dagen sov han ved
SneedronningensFøddeTMCAnd.(l 919)JI.

50 94. især ved maalsbestemmelser : en Dame,
der har sexten Sind om Dagen. EolbJJ
Bet.a7^. jeg tænker paa Kliødet, hvor ælen-
dig det saae ud og dog kostede 5 Skilling
Pundet. 8a.-Bar8JJJ^. tre Flasker paa (nu:
ad; Gangen. Blich.(1846)JJ.87. han betaler
en afgift paa fire øre af kronen \

en mid-
dag Æ 10 kr. kuverten

j jf.: Jeg abonne-
rede en halv Staaplads bag i en Loge i

1ste Etage for Rigsorten (nu hellere: en
60 rigsort; pr. Aiien.PJemdMinder.(1918).42.

C. ved subst. m. attrib. ord.

9) m. foranstillet attrib. ord | al maden,
begge brødrene, hele byen, selve(ste)
eventyret, se H. al 1, begge la, hel, selv. jf.

:

Halve Parten eller (nu alm. :) den halve Part
hører mig tiL Høysg.8.31. efter bare se HL

IV. Reatpykt »/m 1921 23
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bar sp.ll23 1.65f. || i visse forb. (paa overgang
til ssg.) af ordenstal og superl. m. flg. subsi.

*i lærde Efterretningen
|
Om første Bin-

det af Jens Baggesen. Bagges.II.158. anden
dagen, se anden sp.547. 1.56f. tredje dagen,
se tredje (osv.). største delen, se Del 5. jf.
(sj.): lor Mindstedelens Vedkommende.
Knipl. 19.

II
(nu kun dial.) efter demonstr.

pron. Den Donaustrømmen løb noget for

sterck. Holb. Kandst. II. 1. jf. MKrist.Ny-
dansk.(1906).81. \\ (f ell.nærmende sig til ssg.;

sj.) i videre anv. om det var paa sin Pa-
risk at gaa lyse Dagen paa Gaden uden
Buxer . . saa giorde hånd det. HolbJean.
II.3. *Du om franske Krigen skriver,

|

Om det sidste store Slag. MCBruun.PF.I.
45. *Som om den Daad var nogen andens,

|

End netop modne Dannemandens? Ba^-^es.

V.251. 'Paa søndre Siden af den Elv. smst.

258. mine Skrivelser til Høj og Velædle
Magistraten. Cit.1800. (HistMKbh. VII.154).
Ovre fra franske Kysten i Retning af Cher-
bourg saas tykke Røgskyer. Christmas.Peder
Most.(1901).40.

10) (poet.) m. efterstillet attrib. ord. lO.l)

uden foransat art. ved adj. (i best. ell. ubest.

f.). *Hun bor under Skoven i-saa grøn-
nen. DFU.nr.34.1. *Nu skrider Natten sor-

te,
I
og Dagen stunder til.Vægtervers.KLS.

*(kirkeklokkerne) Kalde paa gammel og paa
ung,

I

Mest dog paa Sjælen træt og tung.
Grundtv.SS.1.69. *Med Fingrene grande

|

Slaa Kors for din Fanåel smst.IV.371. »Som-
merfugl sidder paa Lilien prud. PMøll.
(1848).1.18. *den hellige Herrens Mand,

|

Han sankede Guldet røde. smst.33.
||

(poet.

og foræld.) m. ejendoms-pron. *Opunder den
Lind der vaagner Allerkæresten min.DFU.
II.nr.9.1. (jf. allerkærest sp.455 l.2ff.). *paa
en lang Distants

|
Fra Posten hans.Tress.

85. *Vor Herre! til dig maa jeg ty, |
For

stærke er Fjenderne mine, | De tænke,
at højt over Sky

|
Du ænser ej Tjenerne

dine. Grundtv.SS.IlI.117. 10.2) m. foransat
art. ved adi. 'Falken hin gra.a. DFU.nr.
49.3. »Lokkerne bløde og Væxten den
slanke . .

|
det hun i Arv efter Moderen

fik. Hostr.IV.334. *l Rummet det vældige
vugges

I

Vor Jord. JPJac.I.309.
en-, i ssgr. [ie()n-] af U. en (A); i ssgr. m.

subst. afintk. ell. adj. afl. af et saadant under-
tiden et- (jf.: „Det maa da hedde: en een-
aarig Reise, et eetaarigt Ophold." jCevm.j, se

u. -aarig, -benet, jf. et-; se ogs. ene-, eneste-,

ens-
II af ssgr. m. en- er en del udeladt, især

adj., hvis sidste led er afl. af et subst., fx. en-
bladet ('= som (kun) har eet blad), -blomstret,

-cellet, -faset, -fliget, -fodet, -frøet, -hornet,

-knoppet, -længet, -løbet (gevær), -mastet,

-sædet ofl. -aarig, adj. (i bet. i og 2 nu alm.
etaarig). {jf. -aarig 2) 1) O som har en alder

af (omtrent) eet aar; etaars. Et eenaarigt
Barn.F/SO. („er neppe Dansk." Levin.), e.br.

2) O som har en normal varighed af eet aar;
etaars. Sit eetaarige Ophold i Kallundborg
erindrede han . . med udeelt Glæde. jBT^

Claus.Eft.27. et en- ell. etaarigt kursus I

3) (bot. og zool.) som kun hver eet aar, fuld-
ender sin udvikling i løbet af (mindre end)
eet aar. VSO. Warm.Bot.78. en enaarig
Fisk. SalJX.127. -akset, adj. (til Akse
3.1; bot.) om plante, hvis blomst sidder (som
endeblomst) paa plantens hovedakse. MentzO.
Bill.131. -akter, en. (talespr.) teaterstykke

i een akt. SvLa.8D.6. -akts-stykke,
10 et. d. s. D&H.

enanden, pron. (ligesom no. einannan,
ty. einander osv. udviklet af konstruktioner,
hvor en (se II. en B^ var (appos, til) subj.

og anden (se anden 2.2 og b) afhængigt led,

jf.: 1 (skal) ikke forfordele den Ene den
Anden. 3Mos.25.14 (se anden sp. 5501.52);
nu kun dial. (Feilb.I.612.697. Thorsen.69.
UnivBl.1.385. Dania.IX.35. Esp.4 og §167,5;
ogs. i skaansk)) reciprokt pron.: hinanden;

20 hverandre. *jeg (o: Avind) heller vilde
døe . .

I

End see forliebte Folk sig med
en anden glæde. Holb.Paars.6. Arv kom-
mer . . ridende paa toe Karle som vende
Rumpene til en anden. sa.Jul.l3sc. Ret og
Forpligtelse svare altid til en anden. sa.

NF.II.(1728).120 (ogs. 1734; 1741 og 1751 er-

stattet m. hinanden^. vAph.(1764).
en-armet, adj. VSO. Blich.D.II.275.

\\

(fys. :) en enarmet vægtstang
|
OpfB.^IIl.53.

30
IJ
(spøg., teat. :) der er en enarmet i teatret

(o : der er kun en ganske enkelt, der klapper).

OrdbS. Dania.IIl.236. -baaren, part. adj.

[-ibå'r(8)n; l.br.: en'bå'r(8)n] (sj. enebaaren.
TomKrist.F.81). intk. næppe br. (ænyd. d. s.;

efter ty. eingeboren, overs, af lat. unigeni-
tus; nu kun relig. ell. foræld.) som er sine

forældres eneste barn. du har forbarmet dig
over tvende Enbaarne. Tob.8.18. *Freja
har Hejmdal kjær, | Hun gav ham sin

40 enbaarne Datter. Grundtv.PS.VII.163. *du
(o: Amor), Eenbaarne | Af Skjønhedens
Gudinde. Heib.Poet.III.45. især om Kristus:

saa haver Gud elsket Verden, at han haver
givet sin Søn den eenbaarne. Jo^. 5. i6.

SalmHj.95.2. Guds eenbaarne Søn. Katek.

§66. -bar, adj. (jf.(?) ty. (sj.) einbar (mht.

einbære ), holl. eenpar(ig), enig, samdrægtig;
dial.) idel; lutter; bare. Livet derude i

det Fremmede er nok ikke enbar Her-
so lighed og Glæde heUer. AndNx.PE.11.71.

Esp. 64. Dér bygger Sønnen et Stuehus
saa stort som en Agerumlade . . ene-
bar for æ Faa'ers (o: faderens) Peng'.
Aakj.PA.73. -benet, adj. (l.br. etbenet.

HistMKbh. 1. 331). Moth.E54. *Fy skam-
mer jer dog, I uartige Drenge!

|
Og lader

en Eenbenet Stakkel i Eo. PMøll.ES.1.8.
Brandes.X.25. -bet, en. (foræld.) ^ en

enkelt ell. den laveste bet (mods. To-, Tre-
60 bet;. GlSpil.10. I. \ -bo, en. (jf. II. Bo

1.2; d. s. s. Eneboer. Leth.(1800). II. -bo,
adj. (overs, af gr.-lat. adj. monoecus (gr.

monos, enkelt, og oikos, hus, bo); tU II. Bo 2;

bot.) om plante : som har særkønnede han- og

hunblomster paa samme plante; sambo. Træe-
arter. (1 799). 311. Bostr. Flora. 1. 422. som
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suhst.: d. s. s. Enboplante(r), Hag.III.410.
-bo-plante, en. (bot). Ftinke.(1801)JI.7.

Drejer.BotTerm.49. -bælg, en. S( (nu næp-
pe br.) rajgræs, Lolium (temulentum ell. per-

enne L.). Funke.(1801).II.492.528. -bær-
træ, et. se Enebærtræ.

C9 Encyklopædi, en. [ænsyklops'di-,

sj. ænky-, ogs. arisy-, aivsi-] flt. -°er. (fra

gr.-lat. encyclopædia, gr. engkyklios pai-

deia, egl.: kundskaber, der danner en kreds

(jf. Cyklus, Pædagog^) samling ell. sam-
let fremstilling af den menneskelige vi-
dens forskellige dele. 1) om indbegrebet

af al viden: konversationsleksikon. Johs
Boye.Ind.26. Tilsk.l919.1.519. (Kamma Rah-
beks) store Kundskabsmængde og aand-
fulde Syn og Dom blev . . en uskreven
Encyclopædi, alene til Brug for Husets
Yermer. TroelsL.BS.1.76. 2) om et enkelt

fags samtlige discipliner. Heib.Pros.XI.
499. Forelæsningen over philologisk En-
cyklopædi. Madv.E.lOO.

I. end, adv. [æn, trukstærkt ogs. 'æn']

(æda. æn, oldn. en(n); oesl. m. oldn. endr,
fordum, atter (egl. komp.), oeng. end, oht.

enti, fordum (mht. end, førend), lat. ante
(se ante-^ H ordet har i oldn. foran komp.
(se bet. 3.1^ fortrængt et ældre en, in, svaren-
de til got. J)ana, eng. then, ty. dann, besl. m.
den

II
opr. sa. ord som II. end)

1) (nu næsten kun foræld., poet. ell. dial.)

m. tidsbetydning. iA) for at angive til-

stands eU. virksomheds veavaren indtil et vist

(angivet ell. ncerværende) tidspunkt: endnu;
nu (ell. da) ligesom tidligere. Det er
ikke længe siden, at Mandfolks Kaaber
bleve aflagde; Thi jeg erindrer, at de af
visse gamle Borgere end udi min Barn-
dom bleve ha&rne.Holb.Ep. 11.407. 'End
lever Kjærligheden,

|
Som aldrig skal for-

gaa. Grrundtv.PS. VI.10. 'End see vi paa
Rosenborg Klædet,

|
Som kongeligt Blod

haver vædet. Blich.D.II.131. *End dækked
Nattens Teppe

|
Den drømmende Lund;

i

End slumred Dagens Øie
|
Sit sidste, søde

Blnnå.Winth.HF.7. 'End lyttende til Dom-
men Kain stod. PaZM. Fil. 53. »I Verden
ingen Ven,

| hvert Løfte vejret hen —
|

så vær dig selv, og bær dig selv, og viis,

du lever endl Rørd.GK.219. »End ligger
din Have i Solskinnet svøbt . .

|
endnu er

Rosernes Bage. HAhlmann.UL.56. m. over-
^ang til bet. 3.3: Balle.Bib.I.30. det maa
man vel kalde kongelig Stort, end efter
Døden at behandles saa hæderligt. Gruwdfi-.
Saxo.1.298. || t forb. m. et nægtende udtr.:
hidtil. *Dog har ei Hesten end faaet
Havre,

| Jeg faster endnu foruden Davre.
Oehl.L.II.116. »Nu er jeg gift i det syv-
ende Aar,

I
Har ingen (børn) end, og vel

ingen faaer. Heib.Poet.1.328. *End er min
Sjæl ei M. PalM.AdamH.I.SOo. \.2) for at
<ingive tilstands ell. virksomheds vedvaren iid

over et (nærværende) tidspunkt: længer(e);
yderligere; bestandig. *vi blive her
«nd, I Og Begravelsen oppebie. HeibSPoet.

X.306. *Han sagde: „Lad mig, Sødel | Be-
holde Smykket end; | En Guldsmed skal
det høde''.Winth.HF.307. U) for at angive
tilstands ell. virksomheds indtræden inden (for)
en vis angiven tid: allerede. 'Dommeren
fik Retten

|
End samme Aften sat. smst.188.

m. nægtelse: ikke endnu. FeiXb.

2) for at angive noget som (virkeligt eU.

for tanken) paafølgende. 2.1) Cforæld.)

10 ved beretning, opregning olgn.: endvidere;
dernæst; fremdeles. MothÆ63. Eend til-

droeg sig det, at ieg med andre mine
Skole Cammerater . . vilde gaa paa lifien

meå..Æreboe.l2. Langebek.Breve.238. *End
meldte han om Hjorten

| Og sit frygtelige
RidtWinth.HF.121. 2.2) (næsten kun O og
dial.) for at betegne forøgelse i antal, især

foran num. en: yderligere; endnu; (een)
til. (dial. tryksvagt m. tryk paa det flg. en.

20 Thorsen.67. Dania.IX.36. Hjælpe0.80). har
du Lyst at tale med Mester Erich end en-
gang? hej Jeppe! her indl HolbJep.I.l. sa.

QW.(1724).12sc. Pernille gir ham end et

(ørefigen). sa.HP. III. 13. Sibb.Breve. II. 87.

saa begyndte de første Lyspunkter at duk-
ke op. Hist nede et lille Lysglimt, og hist

oppe end et. Brandes.XI.34. Gravl.S.21.
(dagl.) i forb. nok end en, se nok.

3) tP for at betegne en (kvantitativ eU.

30 kvalitativ) stigning i udtr. 3.1) foran
komp., for at betegne, at det flg. adj. (adv.)
har ikke blot sammenligningsvis, men ogs. ab-
solut gyldighed fendnu værre o: værre end
noget, der (i og for sig) er slemt). Dette op-
hidsede end Kongen meere (nu hellere:

end mere k. eU. k. end mere^ til Vrede.
Holb.DH.II.27. imidlertid blev mit for-

stemte Sind end tungere derved. Gylb.I.90.

et stort Forbillede, der neppe er naaet,

40 end mindre oveTga.aet.Hauch.Tale.18. de
fleste af Brødrene fik . . ved mine Læn-
ker (a: ved at se mig fængslet) end mere
Dristighed (1819: bleve desmere dristige^
til at tale Guds Ord uden Frygt. PhU.1.14
(1907). AxJuel.FB.67. nu især i fastere forb.
som end ydermere (se ydermere^, jf.
endvidere samt endsige, end mere, spec.

(sj.) : fremdeles; yderligere (jf. bet. 2.ij. en
hyggelig, gammel landkro, lavt til loftet,

50 gOQ mad og god betjæning. Den ligger
endmere overordentlig smukt. HVClaus.H.
188. 3.2) ved superl.: selv; all er-, i udtr.

som end den mindste olgn. (i nægtende ell.

spørgende sætn.). om vi kunne opdage end
den mindste Forskiel mellem dem^.Mynst.
Betr.1.4. sa.Ref.88. der (vil) ikke foregaae
end den mindste Forandring i min van-
lige 'Le\ev\s.Kierk.XIV.67. er der nogen
Eneste . . hvis Liv end i fjerneste Maade

M kunde kaldes end den svageste Stræben i

denne Retning, smst.53. nu næsten kun i forb.

end ikke, ikke saa meget som. fra vor Side
(gjordes) end ikke . . det svageste Forsøg
paa at forhindre Landgangen. Hrz.FN.lO.
der har i Produktiviteten ikke været end
ikke det mindste Sinkerie. Kierk.XJII.561.

28*
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3^) i andre forb., for mere udtrykkeligt at

fremhæve noget: endog(8aa); selv. uforsig-

tig la end formastelig. Instr.(MB.)^^lsl706.

§1. Molb.Mel.IL3. det var tilladt, ja end ham
angenehmt, at Muncke og Nonner giftede
sig. Tychon.AB.13. *Før Du kom, hvergang
jeg kaldte Dig —

|
End ukaldet Du be-

søgte mig. Blich.D.1.36. *0g du med skæve
Hæle I og end du med stridigt Hår

|
i

BrudeflokKen går. TomKrist.F.91. nu i alm.
kun i nægtende forb.: end ikke Salomon i

al sin Herlighed var saa klædt. Matth.6.29.
Granskningens Traad . . blev (ikke) afbrudt,
end ikke i den sildige Alderdom. Mart.
Mynst.11.25. til sin Mand talede hun al-

drig, end ikke et OTå.Winth.Nov.28. dette
kan hidtil så lidet siges at være tilfældet,

at spørgsmålet end aldrig . . har været
ré\st. ADJørg.II.eO. Skønt der endnu end
ikke er taget fat paa Kvindens økonomiske
Frigørelse. JSrandes.X5-2. ||,y/".6ef.3.2: Folck,
saa snart de komme i Collegier, faar lige-

som en Taage for Øynene, saa de icke
kand see end (nu: end ikke kan se^ deres
beste Venner. Holb.Kandst.1.6. vi ville her
ikke lade end de allermeest grundede
Fordomme gielde. Rahb.Til8k.l?91.51.

4) i bisætn. (ell. led) m. indrømmende
(bi)bet. (jf. ellers, og(saa), saa^. 4.1) i bi-

sætn., der indledes m. spørgende (relat.) pron.
ell. adv. (ell. m. saaj. *Barnet blev dræbt
i Moderens Skiød, I Saa mildelig det end
svaHed. Storm.SD.143. Jeg vilde skamme
mig ved at hykle for nogen, i hvo det
end va.T. MalLKF.36. Grundtv.PS.IV.4.
*hvad end besværer Dig,

|
Bølgen dog

bærer Dig,
[
løsner din Byrde og letter

din Gang! Rich.1.43. 4.2) i betingelses-bisætn.

i"
eg vilde ynske, at jeg . . motte engang
:omme til at hugge (et 7-tal) om til et 8-

Tal, end var det ikkuns (nu : var det end
kun ell. om det end kun var olgn.) for at

sætte tvende Nuller derefter. Gram.Breve.
226. *Blev alle Normænd end feige Sla-

ver,
I
Jeg skiænder dog ei min ældgamle

Slægt. Oehl.L.1.42. »Til samme Himmel
faaer vor Gang,

|
Adskilles end vort Spor.

ng.BSE.VI.94. Ploug.I.16. (sj.) efter hvis
ell. dersom: Dersom Dette nu end havde
noget Stødende for min Følelse, blev jeg
paa den anden Side behagelig overrasket.
Gylb.I.166. Og hvis man end slet ingen
Mislighed opdagede, den hele Overveielse
hvortil er åen? Kierk.IV.82. spec. (især C3^

i forb. om end: *Jeg vil haabe, om end
Himlen brast. Tullin.1.102. *0m Flygtling
end paa Jorden,

|
Han løfte skal mod So-

len
I

Det gamle Frihedsbanner. 4aresfr.

219. under anstændige, om end tarvelige
Kaar. Gylb.Novel.II.152. (han) meddelte
andres Iagttagelser, om end eftergaaede
ved egne Undersøgelser. CSPet.Litt.1.638.

4.3) (si., poet.) brugt som selvstændig konj.

(jf III. end 2.1 og FalkT.Synt.237). *(trol-

den) skal her for en Dag, end skulde Jor-
den rævne (i alm.: skulde jorden end rev-

ne, om jorden end skulde revne olgn.).

Holb.Paar8.179. *At lide, Qvinden egner,
|

Men Manden, end han segner,
|
Høimodig

taale skal. Sta/feldt.185. JHSmidth.Poe8.49.
II. end, konj. [æn; ogs. en, (8)n] {æda.

æn, thæn, run. J)qn, oldn. an, en(n), eng.

than, ty. denn; d.s.s. oldn. in, se u. I. end;
grundbet. : derefter, derudover \\ vulg. ell. dial.

bruges i sa. bet. end som: HolbJ)R.II.3.
10 Brors.22 7. Grundtv. Snorre. II. 32. KLars.
HPE.138) tilknytter det underordnede (det

sidste) af to ulige sammenligningsled (jf. som
ved ligestillede sammenligningsled).

1) styret af (foransat) komp. 1.1) ved
sammenligning ml. to led i sa. sætn. hvad
er sødere end Honning ? og hvad er stær-
kere end enLøve? I>om.l4.18. *Det meget
bedre er en ærlig Ruus at dricke, |

End
at forlove sig. Holb.Paars.27. *Han blev

20 saa stærk, som den vilde Bas,
| Og mere

snel, end en Hare. Oehl.L.1.296. Det Hele
er mere pragtfuldt, end egentlig skiønt.
Molb.Dagb.216. han havde mere Lyst til

at høre smukke Legender . . end lære
(ell.: at lære^ Nz.Bbeii\Qg.Ing.EF.1.189. sa.

KE.II.104. I en Stemning, der vistnok
var langt mindre ildfuld end hine begei-
strede Jorsalafårers, begyndte jeg nu paa
min Pilegrimsreise.Sc/iacfe.5 79. iler end

30 en, der omtalte vore egne Bønder højst
despekterlig, fik ved det blotte Ord om
en norsk Odelsbonde et straalende Ansigt.
Goldschni.IV.366. Jeg kan ikke gøre noget
bedre end mit Bedste. Rode.Dg.76. i forb.

intet mindre end, en alen mindre end fire

tommer (olgn.), se mindre.
||

(poet, sj.)

foran den styrende komp. *Thi end Ulysses
jeg har seylt en større Søe. Falst.0vid.l7.

Il
et pron. efter end retter sig i kasus efter

40 det tilsvarende sætningsled, jf. Mikkels.Ordf.
238: han har flere venner end jeg (o:

end jeg har) — han har flere venner end
mig (o: jeg er ikke hans eneste ven); ofte

bruges dog (især dagl.) mig for jeg osv.:

(han) var et Hoved høiere, end dem Alle.

Ing.EF.1.158. At jeg skulde være bedre
end hende . . er Nonsens. .ffierfc.FJJ.i50.

Aakj.RS.14. 1.2) ved adj. (adv.), der sam-
menlignes med sig selv v. hj. af et grads-adv.

50 i komp. Heller end gerne. Moth.E63. Her-
paa trykkede hun mig med en mere end
moderlig Ømhed til sit Bryst. Ew.(1914).
1.64. dette Glas er reent, ja bedre end
reent. Heib.Poet.VI.151. det er ikke mer
end billigt ell. rimeligt

j
mere end nok

\

1.3) tilknyttende en bisætn. (jf. førend/ *De
fæle Marekattes Rænker |

Er større, end
du muelig tænker. Abc.l2. 'Langt højere
Bjærge saa vide paa Jord | Man har, end

60 hvor Bjærg kun er Bakke. Grundtv.PS.V.
63. jeg drikker aldrig mere, end som at

jeg kan passe Værkstedet. JTos<r.6r.8. jeg
vidste ikke bedre, end at jeg var ene. Jok
Knu.GP.150.

2) efter (den opr. komp.) anden o^ heraf
afledte ord. *Hvo intet andet har at æde
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end som Riim, |
Hans Gummer ofte maae

for Maden tygge S]mn.HeltJ*oet.94. gid

det gåer mig aldrig vel, om jeg skriver

anderledes end jeg mener. Moth.E63. Jeg
har for min Part nu ingen anden Troe,

end atNiUe er en Skiøge.Holb.UHHJI.8.
•Hvi blev jeg ei Sprogmester i det Dan-
ske

I
Hver andensteds end netop her. Bag-

ges.111^4. jeg har Andet at gjøre, end
staae her og prate. lng.EF.VII.159. er det

intet Andet end dig? Heib.Poet.VL79. Sven-
sken er . . anderlund end som andre Men-
nesker. JPJacJ.39.

3) t efter et nægtende udtr.: anden (an-

det) end; undtagen; uden. (Ealk.V.217).

De Dievle har ingen Ting at tage vare

end det samme. HolbSttiJ1.1. Du. skal

slippe for Arbeyde, og inted have at be-

stille end at æde og drikke. saJ*antsJ.3.

8aJ)H.I.288. jf. : hvad kand I lære af de
mange andre Viser . . end en hob Baga-
teller? sa.Paars.'ai''. Kan dette ikke skee,

end ved at giøre ham til en Fabel for

Byen, da maae man heller nedgrave sit

Pund. Adr.UT.1767.nr.32.1.
III. end, konj. [æn] {run. en (æn), oldn.

en(n), besl. m. eng. and, ty. und; jf. enddog)
heUgner en overgang i talen til noget nyt,

især en modsætning: men. 1) f (J^^-^ foran
betingelses-bisætn. m. flg. eftersætn. End om
Landboe . . givis Tyvsag, da skal hånd
sette anden vederhæftig Mand til Borgen
for sig.DL.1—23—2. End flye nogen
Mands Bier fra hannem . . da tage hånd
sine Bier. smst.5—13—5. 8mst.o—12—5. 2)

{dial. ell. (nu 1. hr.) 19 ved paavirkn. fra
no. (jf. Festskr. VUhThom8J279f.) eU. optaget

fra jy. (se FeUb.), tU dels sammenblandet
m. I. end) indledende et spørgsmaal eU. ud-
raab. 2.1) i forb. end om ^\ end at Sick.

H.90) i betingelses-biscetn. uden flg. eftersæt-

ning: men (hvad vilde der ske), hvis nu;
men hvad nu om; (men) sæt nu at.

„I (maa) lade (Leander) ind i Forstuen
for at giøre Aftale." — „Ejl Pernille det
tør jeg ikke giøre for mit Lif. End om
min Mand kommer i det samme ?" Holb.
Jul.2sc. Men end om hånd vaagnede op
i det samme ?sa.Je;)J.8. sa.TJlJII.2. end
om eders Elskov blev forbi. CEtcJSH.123.
Det er nu, du er ved de tredve, (tuber-
kulosen) skal kunne ødelægges. End om du
gav den Yion\ak.AndNx.PE.IlJ.24. Feilb.

Z2) fremhcevende et enkelt led (især subst. ell.

personligt pron.) som et nyt emne for sam-
tale ell. som modsæin. til noget tidligere, især
9om noget, der i ikke mindre grad fortjener
at nasvnes ell. tages i betragtning: men;
men hvad nu; men hvad skal man da
sige om. End hanå? Moth.E63. Men Hen-
rich 1 end de Penge, du lovede mig ? Rolb.
HP.ILIJ3. „Husker Du, da Du brændte
et Hoved-Document op for Din Principal"
. . „End den Gang, da Du . . begyndte at
skjere det sunde Been af en Patient, iste-

denfor det syge." PAHeib.Sk.LII.295. „Saa

har han . . ladt hele Hollænderiet slaae
ned for Fode" . . „End de smaae nydelige
Kalve, ere de ogsaa slaaet ihjel?" »»»wfJ.

283. '„Hvor jeg er lykkelig!" — „End jeg,
min Fetere ThaarJPB.29. „End den Lille?*
spurgte hxa. BlichJV.6. Krieger.DJ.330.

\\

(dial.) efterfulgt af nn eU. saa. End saa
det Tøj, som Deres seks Børn gaar i —
hvordan er De kommen til det JakKnu.

10 GP.4. AakjæA.105. Feilb. | især i forb.

end .. da (jf. da 2.2 slutn.). Wess.41. „jeg
har rigtig nok ventet Dem." . . „End hun
da ?" ÉaW).ProsF. IV. 36. FGuldb.PD. 88.

„Jeg synes, at du selv just ikke ser syn-
derUg lystig ud idag." — „End du da?"
EBrand.HH.74. SkioldbJM.101.
endda, adv. og konj. [en' da, æn-, (3)n-;

sjældnere >æn^i)da] {æda. æn t)a, oldn. enn
^å eU. ])å enn, endnu paa det(te) tidspunkt;

70 jf. no. endaa (i bet. 1—3^' af I. end, men
allr. i middelalderen sammenblandet m. end-
dog (jf. SV. åndå og ndf. bet. B), se Brøn-
dum-NielsenJSF.69f.)
A. som adv.

1) (jf. I. end 1^ endnu paa et vist tids-

punkt; endnu dengang. Johannes var
ikke endda (1871: endnu) kast i fængsel.
Joh.3.24(Chr.VI). (heraf ses,) at Buer endda
var det brugelige Skudd- Gevær, og at

30 Bysser endda i&e vare ret komne udi
Bmg. Holb.DH.L760. Jeg troer nok, de
havde endda deres Jomfniedom. Overs, af
HolbLevned.59. Jeg læste (Holberg) uden
at vide . . om han endda levede eller var
død. Suhm.X.75. nu kun (bibl.) m. overgang
til bet. 3: Der Pharao saae, at det holdt
op at regne . . da syndede han endda.
2M0S.9.34. enden er ikke endda, se

I. Ende 4.6. sammen m. en anden tidsbe-

40 stemmelse. Bemældte . . Dame levede end-
da udi min B&mdom. Holb.Berg.96.

2) (nu næppe br.) d. s. s. I. end 2J. hånd
agtede at forsøge Lykken endda eengang.
Holb.IntrJ.28. OeconH4l784)Jj22.

3) (nu især dial.) d. s. s. I. end 3.1. visse
Folk troer en Ting endda fastere, naar de
seer det prænted. Holb.Samt.48. denne ny
Cyclus duede endda mindre end den for-

rige. sa.Kh.1030. Nogle af de kvindelige
50 Tyenders Opførsel var endda mere næs-

Yus.Blich.II.639. Feilb.

4) m. forstærkende bet, om hvad der er

ud over det almindelige, gennemsnittet, det

man skulde vente, det der allerede er sket eU.

udtalt olgn.: tilmed; endogsaa. Rummet
er viidt nok til at rumme dem alle og
endda en god Slump til. BredaU.L0.27.
Han begreb ikke, hvorledes han skulde
kunne løsrive sig herfra. Og dog nlaatte

60 det jo ske. Og det endda snart. Pont.LP.
VIL116. AKoU.MPJJ.08. | (jy.) i videre

bet.: rigtignok; i sandhed olgn. Det er jo

ikke store Sager, vi har at vise frem; for

det er jo endda en fattig Bondegaard, De
er kommen til. PontJFLd49. Aak, Du, hvor
det er sygeligt, ja, hvor er*et endda syge-
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ligtlJalcKnu.G.188. Aah, Herregud endda,
a&h , Herregud. R Gandrup. Mørket. (191 7).

157.
II (jf. bet. 7 og I. end é) i forb. m. be-

iingelses-konj. Et fremmed Ansigt — endda
om det er smukt . . det gi'er vor Stem-
ning en anden 'RBtnmg.Blich.III.526.

5) m. indrømmende bet., om et forhold,
der finder sted paa trods af visse givne om-
stændigheder, ell. skønt man ikke skulde vente

vand, endda Jens, det Svin, girer nok saa
vaeget.Drachm.STL.119 man langede ikke
hendes Blik, endda man saa' hende ind i

Øjnene. EBrand.UB.20. Feilb.

enddog^, adv. og konj. [en'dmq, ænidmq,
ogs. 'æn(i)d(oq] enddog. Høysg.AG.101. {æda.
æn tho, (som konj.:) æn tho at, oldn. enn
J)6, men dog, og dog, endnu alligevel; se (1.

og) ni. end samt dog; sammenblandet m.
det: alligevel; dog. Est du icke Rifogd? lo endda og endog) 1) (foræld.) som adv.:

Og du spør endda, hvorfor du skal
henges. Holb.Jep.III.2. KomGrønneg.1.260.
man lod ham tale, og giorde endda, hvad
man vilde. Rahb.Fort.II.54. Skabe og Ki-
ster fandtes opbrudte og tomme . . Men
Præsten havde endda (o: da heldigvis) for-

varet sit bedste Sølvtø]. Blich.II.176. *over
Circus Solsejlet spændes . .

|
Endda er det

hedt Drachm.VD.122. JVJens.HF.105

d. s. s. endda 5. jeg sagde . . jeg er ud-
ryddet fra at være for mne øyne ; enddog
hørde du (1871: men du hørte^ mine yd-
myge begieringers røst, der jeg raabte til

dig. Ps. 5^.^5(^0/^71;. Hvorledes kand I

sige: . . Herrens lov er hos os? enddog
(1871: men^ see, skriverens falske pen
handler falskeUgen. Jer. 8.8 (Chr.VI). om
jeg saa gloede til i Morgen, saa blev jeg

nu (uden for dial., især jy.) mindre br. undt. 20 enddog lige klog. PAHeib.Sk.II.40. *Fra
m. indskrænkende bet., om forhold, der er

ringere end man kunde ønske (men dog
„kunde være værre"): dog; dog bare. vi
maa takke Gud, at det løb endfda saaledes
af. Holb.llJ.V.9. Det er endda kun den
mindste Fare, man er underkastet med
disse Fapiir^enge. PAHeib.R.I.15. Bitter
er Døden, Livet kort, og kunde dette
korte Liv endda kaldes et virkeligt Liv!

Himlen falder der Stjerneskud;
|
Enddog

er der fler, naar de slukkes ud. Recke.GND.
139. sa.BI).109. 2) som konj. (noget oftere
forekommende end bet. 1, jf. Brøndum-Niel-
sen.SF.92) 2.1) (gldgs., især bibl.) d. s. s.

endda 6. jeg nævnede dig ved Hæders-
navn, enddog du kj endte mig ikke. Es.45.4.
Jesus gjorde flere Disciple og døbte flere
end Johannes, enddog (1907: skønt; Jesus

Gylb.KV.230. Jeg synes dog, jeg var gan- 30 ikke døbte selv, men hans Disciple. JoA,
ske heldig endda. Goldschm.Vlll.188. „Je
har heller ikke bedt om at blive gift med
Onkel Roman .

." — «Naa, det var endda
vell" EmilRasm.GM.50. || i forb. m. nægtel-
se: 1. desuagtet. Moth.E63. Endnu tænkte

I

'eg ikke endda (alm. : endda ikke) paa, at

lun var gaaet fra Forstanden. Blich.ll.291.

Du sparer ikke Tid og Kraft . . Endda
kan jeg ikke rose Dig. Kierk.II.210. *selv

4.2. Holb.Intr.1.296. *Saa er adskilte vore
Fædres Lande,

|
Enddog de ligge i det

samme Nord. Grundtv.PS.1.17 7. Hauch.V.
71. Recke.SD.180. 2.2) f d. s. s. endda 7.

Drager mand Kniv til anden, enddog hånd
ingen Skade giør dermed. Di.6

—

7—14.
Men enddog et menniske lever (1871 : le-

ver Mennesket endogj mange aar, og glæ-
der sig i dem alle; kommer hånd dog de

om man blev Barn igjen, | har han jo til- 40 mørke dage \hn. Præd.ll.8(Chr.YI).
staaet,

| at man var ikke lykkelig endda;
man fik kun Lykken i sin Nærhed. Jafc

Knu.Ya.69. 2. just; helt; ganske. Et Ulle
Barn paa henved fjorten Aar er ikke saa
dumt endda. Gylb.TT.195. Kierk.XIII.595.
CKMolb.Amb.114. *Saa længe de ikke Hu-
møret kan ta'e,

|
Saa gaar det ikke saa

skævt enåå2i.Blækspr.l897.27. jf.: hun
havde slet ikke tænkt paa at nævne et Ord

enddogsaa, se endogsaa.
L E)nde, en ell. \ et (i bet. Li: Staf-

feldt.92). ['æna] flt. -r (best. f. flt. f endene.
Holb.Hh.II.429). (æda. ændæ, oldn. endi(r),

eng. end, ty. ende, got. andeis; besl. m. gr.

anti, imod (jf. Ansvar, anti-j)

1) en tings yderste afgrænsende linie
ell. flade, især: l.l) den ene af de (to)
kortere linier ell. flader, der afgrænser

om ham . . Naa, det havde hun endda 50 en langagtig ting. *Høyt steeg jeg for at
ikke (o: det var endda godt olgn.), ja, det
kunde En jo tro, om En vilde. JPJacI.265.
B. som konj. {glda. æn tha; først alm. i

skriftspr. i slutn. af 19. aarh.) indledende
indrømmelses-bisætn.

6) om virkelige forhold: skønt; uagtet.

i
'eg kan aldrig glemme Dig, endda jeg . .

lar gjort mig Umage for det. AntNiels.FL.
1.49. CKMolb.Amb.4. Drachm.BK.ll. Pont.

see,
I

Hvor heele Kiæden slap, som sam-
ler Tingene . .

|
Men Enden saae jeg ey.

Ew.(1914).1.162. Han sidder for Enden af

Bordet. VSO. Frøets . . øverste Ende (ex-

tremitas superior) er den Tilhæftnings-
punktet modsatte Y^nåe. Drejer.BotTerm.
122. Naar (bomuldsballerne) staar paa En-
den, er de saa høje som en Mand. Cavling.

A.II.11. enden af en stok, en bjælke, en-
S.llO. Hun var skam et flinkt fruentim- 60 den (o: gavlen) af et hus, enden (o: ende-

mer, endda hun var sådan en bitte spin-

kel én. NMøll.H.106. Endda hun stod med
Favnen fuld af en altfor tung Byrde . .

rørte hun sig ikke. Bregend.DN.153.

7) (l.br.) om tænkte forhold: selv om.
Det er en mageløs Hund til at følge Køl-

punkiet) af en linie > skruen uden ende,
se Skrue. || tage noget fra en ende (af)

(jf. Feilb.) ell. begynde ved en endeo;
ved et yderpunkt, en begyndelse (fx. ved ting

i række, kornneg olgn.; ogs. overf). begynde
fra ell. ved (ell. paa; den gale (f galne.
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VSO.) ende, ogs. (MauJJ.74): tage tmgen
i den gale ende, (overf.:) begynde paa urig-

tig maade; bære sig urigtigt ad. fra den ene
ende til den anden, (især overf.:) fra ende
til anden, ogs.: fra een ende til den an-

den (MO.), især overf.: helt igennem. Han
reiser Landet igiennem fra den ene Ende
til den anden. VSO. infamt Vaas fra Ende
til anden. Schand.TF.II.272. (sj.:) I for-

talte hele den gamle Historie om Tær-
skerne fra Ende og til Ende. BlichJII.62.

II
det yderpunkt af en færdselsretning,

hvorimod man bevæger sig. (huset) laae mod
(nu alm. : vedj Enden af den store Strand-

gade. B^anc/i.jlf/!B.56. Vi gaae Gaden til-

ende. HeibJ'oet. V.306. Hun kom til Ende
med Gangen. JPJac. 1. 2 (jf. u. bet. 4.5j.

alm.: til enden af gaden osv. (til) vejs
ende, se Vej. IJ) ved ting af stor ud-
strækning (skove, lande olgn.): en hvilken
som helst afgrænsende linie (især: set

som endepunkt for en bevægelsesretning) ; of-

tere bruges dog andre ord, som Grænse (m.
h. t. et land), Fod (m. h. t. bjerg, bakke), Ud-
kant (m.h.t. by, skov). Landemærket gaaer
ned til Enden af Bjerget. Jos.i8J6. (dron-

ningen) kom fra landets ender (1819: fra

Jordens Grændser), at høre Salomons viis-

åom. Maith.l2.42(Chr.VI). Marc.l3J2?. Ved
Pladsens Ende kunde jeg dog ei undlade
at vende mig om. Eauch.IlJ06. ved En-
den af Forstaden St. Antoine. smst.VII.284.
byen ligger ved enden af søen

i
foræld,

(især i eventyrstil olgn.) ell. spøg.: Dersom
nun ikke havde raabt: tenez Slartin! ar-

rétez vousl havde jeg kørt forbi lige til

Randers eller til Verdens Ende.Blich.
(1905-07).1.28. Ing.RSE.VI.177. »Mit Ord
jeg løse maa, | Om saa til Verdens Ende

|

Min Fod skulde gaae. Winth.HF.77. hun
bode . . paa et Slot helt ude ved Verdens
Ende. SvGrundtv.FÆ.n.7. Stuck.SD.2. U)
(m. tilslutning til bet. 3.1j over ende, dels

om oprejst stilling: staa, sidde over ende
{egl.: lodret, ret op og ned over sin endeflade;
ligesaa cenyd., jf. mnt. over ende) Éøvsg.
S.293. (han) sidder . . overende og sKri-
ver med Papiret paa sit Knæ. Oehl^l831).
VIII2.128. Winth.VI.139. (jf. jy. holde
sig over ende o: oven senge. Feilb.). overf.:
*(medicinen) tiltrods for Brown og Homø-
opathie . . |

Endnu staaer overende. Heib.
Poet.IX.371. dels om bevægelse: 1. fra
liggende til oprejst stilling (jf. staa
over ende; tillige om drejningen omkring
(over) endefladens kant), rejse (sig) ell. fare
over ende (o: op). Høysg.S.293. ^en daa-
net kun var han en Kjende;

|
Han rejste

sig brat overende. Blich.D.II.130. Saa tog
hun to Brændestykker og rejste dem over
Ende. Sv Grundiv.FÆ. II. 88. Wied.LE.60.

(Jf-Jy- komme over ende, blive rask. Feilb.).

2. fra oprejst til liggende stilling {egl.:

drejet omkring (over) endefladens kant; jf.
nt. aver ende umtanten; ligesaa glda.:
tumle offuer ende. Bimkr.) støde, rive, ka-

ste, slaa, løbe, tumle, trille, falde, (sj.:)

faa (ECAnd.VIII.15) over ende o: om-
uld (ofte overf.). Høysg.S.293. 'Ach, søde

Jesu, kom dog brat, | Kast Verden over
ende. BrorsJ251. en maadelig Nordenvind
kunde rive (templet) overende. Ew. VI. 4.

store Pengestabler faldt overende. CBemh.
NF.XI.27o. Børnene løb hverandre over-
ende for at fange Ællingen. fiC^ud. 7.508.

10 Jul. Langes Konservatisme (var) et Ud-
slag af hans . . Modstand mod at løbes
overende. Brandes.(JLange.IJC). (sj.:) Ski-
bet Justitia er kantret over Ende og kom-
men til stor Skade. Langebek.Breve.72. (nu
næppe br.) om tilstand: Men der seer jeg
en Portechaise liggende over ende (o:

væltet). Holb.Hex. 1.8. \A) sætte ell. staa

i)aa den anden ende, (dagl.; isammen-
igninger ell. overf. :) bringe ell. være bragt i

ia fuldstændig forvirring, rent ude af sig
selv („paa hovedet"). *der lød en Larm . •

I
Som sattes Huset paa den anden Ende>

PalM.V.159. (byen) stod formelig paa den
anden Ende af sædelig Fortørnelse. JS

Schmidt.MD.230. jeg (kunde) faa det saa-
dan med Munterhed, at jeg satte hele Hu-
set paa den anden Ende. EBrand.Bes.l2.

2) en tings yderste del; spids (af ø,

landtange, redskab olgn.); flig (af klæde).

30 den hule . . som er i enden paa (1871:
ved Enden af; jf. 1) hans ager. lMos.23.
9(Chr.VI). (Cæsar) lod Endene af Kiolen
falde neden for Knæene. Holb.Hh.II.429.
•En Harpixet Elskovs Brand, | Som er
tændt i begge Ender. Wess.24. At bin-
de Enderne af en Viinstok an til Væg-
gen (om „de smaa Grene, som om For-
aaret skyde ud paa en Viinstok"^. VSO.
Den Stende September 1783, blev han født

40 i Udby Præstegaard i Sjællands søndre
Ende. Grundtv.Udv.lJ2. *(skaden og grisen)
snapped af Skindet hver en Ende. Eaa-
luna!217. han har jo bygget en Ende til

sin Gaard. BøghJ.33.
|| (jf. bet. 4:; I enden

af stavelsen. ^øys^.^G.6. I Enden (o: af
et skuespil; nu: slutningen ell. lign.) kom
sex Personer ud paa Skuepladsen. Bagges.
DV.X.398. et Brev . . i hvis Ende (nu
hellere: slutning^ min forfeilede Audiens

50 stod (omtalt). Heib.Poet.VII.334. |l i scerlige

forb. den fine ende, (dagl.) den fornemme,
velhavende del. Maagelejes fine Ende. CEw.
F.260. den fine Ende af Familien. £er^-
strøm.M.43. den brede, tunge, tykke
ende, den brede(ste), tunge(8te) (osv.) del

(iscer overf.). „Den brede Ende er tilbage",

sagde Manden, han jow Skoleskawted (o:

skovleskaftet) i Enden paa Kællingen. SjæU
Bond.186 (jf. bred sp.1127l.26). Efter faa

60 Dages Forløb var han altid paa fri Fod
igen og havde fat i den tykke Ende af

et eller andet godt 3ob.Pol?*lsl921.7.sp.l.-

skattelovene har den tunge ende nedad
(o: hviler tungest paa de lavere klasser) !

den varme ende, spec. (dagl.): den del

af en (større) restauration, hvor der serveres
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varm mad. *I Kaféen . . |
Stiger Prisen i

den varme Ende, |
Mens den falder paa

det kolde BoTå.Sganarel.V.43. P0WI1I92I.
10.8p.2.\\ alle verdens, jorderiges fiSaw.
2.10) ender olgn., (foræld., især bibl.) om
(beboerne i) alle verdensdele. Alle Verdens
Ender skulle . . omvende sig. Ps. 22. 28.

(det) har bragt alle Verdens Ender til at

sætte og tolde i Øresund, OeconT.1.87.
||

Enden, baade af Næverne og Tampen.
Schand.BS.376. 3.2) {jæg.; fra ty. ende)
gren paa hjortetak (jf. artiklen -enderj.

Moth.E 70. Jen) Hjort med fjorten En-
der. Blich. IV. 25. Recke.SD.U7. »Gevirer
grene sig i tyve Ender. Gjel.Bø.223. 3.3)

(dagl.) (afbidt) stykke skraatobak. In-
spektor . . bed en Ende Skraa af. Schand.
AE.198. om han . . skulde føle Trang til

talem. i alle ender (MO.), nu alm.: i (ell. 10 Skraatobak, saa vilde saamænd Vorherre
paa^ alle ender ogkanter, overalt; helt

tgennem; i enhver henseende. Qadeordb? Bru-
cker.Grundtvigskirkeligegærning. (1921).164.

lige glad i begge ender, (dagl, vulg.)

fiUdkommen, aldeles lige glad. Blækspr.1902.

23. Eandarius.LP.266. jf : *I (faar) Vrøvl
og Sludder her og dér i begge Ender.
Blækspr.1898.38. *I Mørke Jacob ey fra

Rachel Lea kiender; 1 1 MørkeJiver en Soe
[1. (sml.

Mau.6730). et Mirakel var det . . at han,

der i saa høj Grad . . havde tændt sit

Lys i begge Ender (0: anspændte alle

sine evner), virkelig opnaaede at blive 70.

PoU^U1920.11.sp.2. (1. br.:) i Fremtiden
skulde der være to om at bestemme, un-
der hvad Tegn der skulde sejres. „Jeg
skal vise Dig," sa' Kællingen til Manden,
„at Kæppen har to Ender." MBubin.Er.l43

selv . . række ham en Ende. Pont.F.I.189.
Hør De, ka' jæ inte faa en Ende til fire

(o: øre)? JakSchmidt.SP.6o. 3.4) traadende.
en lille Ende hvid Trasid.. Henningjensen.
BlodetsBaand.(1895).4. især i udtr. fæste
ende (ell. hæfte ende. PJemd.OmOplæs-
ning.(1897).19), (haandarb.) gøre traadenden
fast efter syning (paa vrangen af det, man
har syet paa). at sye uden at fæste Ende

Zierk.XI.204. Bang.SE.189. ]| spinde en
ende, se spinde. 3.5) ^ tovende; et (styk-
ke) tov. (jf. om noget værdiløst: *ifald jeg
agter

|
. . al min egen Fare

|
For Enden

af et gammelt Hov.Ew.y.107. hig.EM.Il.
149). SøLex.(1808).41. vor brave Baads-
mand . . der sprang ud paa Slæberbom-
men, og, uagtet de stærke Overhalinger,
fik stukket en Ende paa ham, hvori han

I
bukke (nu sj. bøje. Blich.IV.185. Hrz. 30 heistesomhoTå.StBille.Gal.I.68.enB\igser

~II.112. Goldschm.VII.292) begge ender
' , ,

. ^
sammen paa en, (dagl.) (gøre forberedelser

til at) give (en) prygl; undertiden i videre bet.

:

have fuldstændig overmagt over. det danske
Folk (skulde nu) spyttes i Øinene af dem
de før havde bultket begge Ender sam-
men paa. Grundtv.Saxo.I.161. JVJens.HF.
128. især i trusler ell. efter v. kunne olgn.

udtryk: Den Skifting, Kryster, Stymper

damper kom ud og tog Tampen af vor
Ende om Bord. Drachm.STL.270. KLars.
HPE.150. Løbende Ender kaldes den
Del af et Skibs Takkelads, paa hvilken
der . . snart hales ind, snart stikkes ud
(fires), i Modsætning til staaende Gods.
Sal.V.1005.

II
talem.: ville have bugten

og begge enderne, se Bugt 2.3.

4) (uden flt.) om det, at noget hører op
og Spinke bukker jeg begge Ender sam- 40 med at være (være til) ell. med at være det.

men paa. Biehl.DQ.IV.109. Heib.Poet.V.286.

AarbFrborg.1918.14.

3) i spec. anv. af bet. 2. 3.1) (jf. ty. ende
i sa. bet. samt Ende-balde, -fuld ofl. ssgr.;

dagl.) enden (2) af kroppen (bullen) paa et

dyr ell. (nu især) et menneske; bagdel (2);

sæde(t). Ende . . kaldes rumpen på et

d^r. Moth.E65. *Fra det gemeene Skit om
jeg dig (o : et ekskrement) ret kand kiende,

'

det hidtil har været. 4.1) (nu 1. br. uden for
særlige forb.) m. h. t. virksomhed, tilstand

olgn.: afslutning; ophør. Ved Campag-
nens Bnde. SøkrigsA.(1752).§110. Ved Kri-

fens Ende fik jeg min Frihed. JEfCJ.nd.

1L191. Han havde . . troet at kunne gøre
Arbejdet i Løbet af et Par Dage, men .

.

endnu kunde han ikke rigtig se Ende
paa det. Pont.LP.VL107. \\ (jf bet. b.i)

a est du krøben af een stoer Patrones 50 enden paa legen, (især dagl.) om en.

Ende. Cit. ca. 1 725. (NkS4'>820. 97). (okserne

blev) spændt for Vognen, pirrede i En-
den med en lang Stang, og nu droge de
os som en Visk op ad Bjerget BudBay.
EP.I.178. *hvor man sidder med blottet

Ende
|
Paa en Sky . .

|
Og blæser Trom-

pet. Hei6.iVi).ii 7. CEw.Æ.IX.47. at jeg

aldrig kan falde til Ro i en Dagligstue,

men bestandig maa op, som om jeg, med

især bedrøvelig, afslutning paa kg, lystighed

olgn. Reenb.L37. PAHeib.Sk.in.265. *Lam-
met næsviist ham (0: en gedebuk) gik i

Veien; | Hvad troer I, saa blev Enden
paa hegen?Winth.II.153. det blev da En-
den paa Legen, at alle Troldens ni Ho-
veder maatte falde for det skarpe Sværd.
SvGrundtv.FÆ.1.96. jf: *Men I kan hilse

ham, nu har Legen en Ende. firz.XZ.48..

Tugt at sige, havde Ild i Enden.Fi/A 60 *Er det Enden paa
|
Din korte Herlighed

?

And.AD.158. Gadeordb.^ have bly i en
den, se I. Bly 1. I| i forb. faa paa enden,
faa prygl (jf. Endefuld^. *hvis man Mag-
ten med Riset bar

|
Fik mange paa Enden

og mange paa Ho'det. Cit.l865.(Gadeordb.^

60). jeg fik baade paa Kassen og paa

Blich.JohGray. 119. 4.2) (riu mindre br.)

m. h. t. tidsrum olgn.: slutning; udløb (jf.

Endingj. Ved Ugens, Maanedens, Aarets
Ende.FSO. allerede ved Enden af det
ellevte Aarhundrede. PEMiill.SaxosogSnor-
rosKHder.(1823).20. du skal være hos ham
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Inden en Times Ende. HauclLni.321. mod
Enden af Sommeren. mJIfB.53. det lakker

nu mod enden af ferien (ell. nu sj. : ad en-

denj i jf. bet. 4.4 (samt Dag 4aj: indtil Da-
genes Ende. PontXP.VII.o8. 4^) (jf. bet. 2)

m. k. t. tale, fortælling, ord olgn.: afslut-
ning; slutning. *Mod enden altid hånd
(o: Espen Askefis) dog Kongens Daatter
faar. HolbJ*aars.319. Ende paa den Første

Part Høysg.AG.149. nu begynde vi. Naar
vi ere ved Enden af Historien, veed vi

Mere, end vi nu viåe. HCAnd.V£22. være
'spændt paa 'enden (spøg. om den, der læser

en spcBndende roman olgn.)
\
fra begyn-

delsen til enden, se Begyndelse 2.i.

44) (næsten kun G), især relig.) m. h.t. ma-
teriel tilværelse, liv her paa jorden: tilintet-

gørelse; ophør; undergang, alt Kjøds
Ende er kommet, iJ£os.6J5. saa skal det
og skee ved denne Verdens Ende. Matth.13.

40. leg haaber, at vi har Enden /j: verdens
ende) inden 'P^zsche. Holb.Hexd3. I maa
præcke for mig til Verdens Ende, saa troer

jeg intet deraf. sa.Z7fl'ir./r.7. 'Gud er ene
Gud og ene uden Enåel Ew.(1914).1.163.
ThøgLars.FB.54. H død; endeligt. Lær
mig. Herre! dine Skikkes Vei, og jeg vil

bevare den indtil Enden. Ps.119.33. indtil

vor Ende (1909: sidste Stund;. Eatek.SlOO.

(forund) os en salig Ende (1909: Bort-
gang). 8m8t.§104. WilstJ)JJ29. 4JS) i særlige

iwttr. og forb. der er ingen elL ikke
ende paa, om hvad der er af umaadelig
størrelse, omfang eU. varighed (jf. endeløs,
uendelig^, JobJ22.5. Ej er der da ingen
Ende paa disse PTælnåieT? Holb.HAmb.1.3.
der skal ikke være Ende paa hendes Rig-
domme. iraMcA.J7J.i9i. (ae) var saa fine,

at der ingen Ende var paa det (o: umaa-
delig fine). AndXx.PEJlJ9 7. der var hver-
ken begyndelse eller ende paa det,

9e Begyndelse 2a. kvindelist er uden
ende, se t*. II. behænde 2. H gøre (en)
ende paa (f gøre ende med. 4Mos.l6J21
(Chr.ri). Ing.EF.11.188. f gøre det til en
ende med. Xah.l.8(Chr.VI)). afbryde ell.

bringe en afslutning paa (nu altid m. h .t.

noget ubehageligt, en ulykkelig tilstand olgn.).

(Moses) skal møre en Ende paa deres Knur.
4M0S.1710. Møysg.S.314. *0 Herre! Løs
dog op for mig!

| En Ende gjør paa disse
Qvalerl PalM.TreD.286. (tidligere ogs.:) til-

intetgøre; ødelægge; dræbe; udrydde, jeg
(har ikke) gjort Ende paa Israels Børn i

min Nidkjærhed, 4Jfo»_25Ji. jeg var gal,
bindegal, og vUde gjøre en Ende paa mig
selv. Goldschm.YIlf.440. f m. inf. som obj.:

Der Jakob havde giort ende paa, at byde
sine børn dette, da . . udgav (han) sin
aand.lMos.49.33(Chr.VI). || faa, have ende,
høre op; slutte; blive færdig; brtnges til af-
slutning; slippe op; (ogs. upers., især næg-
tende:) det faar (ingen, aldrig) ende med;
(m. trans, bet.:) faa, have (en) ende paa,
bringe tU at høre op; ojmaa en afslutning
paa (nu kun m. h. t. tilstand, virksomhed

olgn.; have bruges nu især i prcd., i ønskende
sætn.). de skulle faae Ende (nu: omkomme
olgn.) i denne 0Tk.4MosJ4.35. naar Mu-
siqven har ende (nu: holder op^, begynder
hånd at tale. HolbJepJlJ. saa haver Phi-
losophien strax Ende (nu: saa er det forbi
medf filosofien). 8a.4&rac.J. 7, han faaer
Ende paa sin Process. smst. sa.BarsJIAl.
Det faaer aldrig Ende med ham, naar han

10 skal gjøre noget. Høysg.S.290. *En sørgelig
Ende den Lystighed fik, | Der vaMede
Hylen for Sang og Musik. Sform^J)J65.

(han var) gavmild . . og fik Ende paa (o

:

fik opbrugt) sin Rigdom . . før han døde.
Molb.DHJ.455. Dersom Charlotte ikke kan
komme sig, saa vilde jeg ønske, at hun
havde Ende paa det. Heib.Poet.X.40. fortæl
altsaa og laa det faa en Ende. Bang.SF.20.
nu skulde det have en Ende. ThitJensJ.

20 122. „det faar vel (ogsaa) ende," sagde den
onde om bededagene, se Bededag, talem,

:

alting har (ell. faarj en ende. Mau.
1722f. Grundtv.Udv.VIII.29?. Drachm.
SS.77. jf: der maa dog en Ende paa al

Ting. In^.FSJ'JJ.iOS. I fil ende (foræld, tid

ende, se ad A.5a), tu slutningen; tU (en
virksomheds) afslutning; helt igennem; Uge
til det sidste, (læse, skrive osv. noget til

ende, fuldføre læsninpen osv., blive færdig
30 med at læse osv.). (jf. bet. 4.2 r^ Naar hun
havde læst (bogen) til Ende, begyndte hun
for fra igien. Bagges.L.II.171. jeg (holdt)

under mange Standsninger dette Foredrag
fuldstændigen tU Ende. Hjort.Valg.34. han
tænkte ikke disse Tanker til Ende. Hauch.
VI1.335. føjet til en tidsbestemmelse : du .

.

kunde . . aldrig nogen Nat tilende Ugge
i din Seng og sove. Gylb/1849)JX.53. se
til ende, fl. br.) se enden paa; overskue.

40 *jeg min Velstand ey kand see til Ende.
BrorsJ57. man (kan) allerede se til Ende
Eaa Beholdningen (o: af kryolit i Grøn-
md). NaturensV.1920.3ol. ordspr.: Den

skal staae paa et høit Bjerg, som skal see
sin Skjæbne til Ende. PalM.IL.II.719. Mau.
9043. være til ende, (især IQ) være forbi
ell. afsluttet; (9 føre eU. (nu næppe br.)

bringe til ende, fuldføre; tilendebringe;
gøre færdig; komme til ende (med), blive

50 færdig (med), jeg forespurgte . . hvorledes
dette kunde bringes til Ende. St.tEsthJ.3.3.

Dantzen var til Ende. HolbJ)HJI.8. Jeg
vilde ikke komme til Ende, om jeg vilde
anføre (aU).Ørst.IIIJ.O. jeg (kunde ikke)

i den oprørte Sindsstemning . . bringe dette
Brev til Ende. Hauch.1.335. WinthJ.222.
•Davren er tU Ende. smst.IV.53. Drachm.
D.47. gaa til ende, slutte: blive forbi, (om
tidsafsnit:) saa gik den dag til ende j

ogs.:

60 saa gik rigsdagen (ell. den rigsdagssam-
lingj da til ende

|
(gldgs.:) denne Tid sy-

nes allerede stærkt at gaae til Ende |3 :

lakke mod enden). Høyen. Thorv.24. | (m.
overgang tU bet. é.i) t^e ende, forløbe, ud-
vikle sig tu afslutning paa en vis maade;
have en vis sieæbne (nu især upers.). *slig

rv. Reatrykt •»/» 1921 24
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ende Slaget toog.Holb.Paars.189. jeg (fryg-
ter), det dog en Gang tager en gal Ende
med al din HerHghed. Ing.EF. VII.133. Før
jeg endnu havde fyldt mit femtende Aar,
tog det en sørgelig Ende med min Fader.
Hauch.VII.404. (sj.) uden nærmere bestem-

melse: *Det snart en Ende (o: en gal, sør-

gelig ende) med os Alle ta'er. PalM.V.185.
O uden kvalitativ bet.: Magen tog ende.
NMøll.E.54. talem. (dagl.): tage en ende
med forskrækkelse, have ell. faa et

(uformodet) uheldigt udfald, det vilde tage
en Ende med Forskrækkelse. Heib.Foet.lI.
280 (jf. Ps.73.19). Lieb.DQ.II.65. (nu næppe
br ) m. person-subj.: EPont.Men.III.378.
Slige Magthavere (kan være) saa lykkelige
ikke at tage en Ende med Forskrækkelse.
PAHeib.US.542. inden enden tager,
(1. br.; opr. upers.) før sagen er endt; før
det er forbi (med). *være Vidne til det Re-
giment,

I

Hun fører, førend Enden tager
det. Heib.Poet.IV.269. det begav sig ogsaa
underligt med Thomas . . inden Enden tog.

Folk fik ham til at grine ad. JVJens.HF.
135. 4.6) ordspr. og talem. Enden er ikke
endda (o : mere (og værre) er tilbage). Matth.
24.6. PAHeib.Sk.II.275. Ing.EM.III.174.
Naar Enden er god, saa er alting got. Holb.
Bpb.II.3 (jf. II. alting^. „Det gier sig i

Enden," sagde Rebslageren (o: udfaldet vil

vise det).Mau.l735. Moth.E65. Biehl.DQ.1.
65. PAHeib.Sk.IlI.119. det er kun be-
gyndelsen til enden, se Begyndelse 3.2.

5) om det maal, som en række led (be-

givenheder, overvejelser olgn.) peger frem
paaog sammenfattes i ell. afsluttes med.
5.1) (jf. bet. 4.1^ resultat; sum; udfald.
Enden paa Sagen, naar Alting er hørt, er
denne: frygt Gud og hold hans Bud. Præd.
12.13. Rom.6.21. Hvortil skal Dette føre? ..

Hvad skal Enden blive. Heib.Poet.III.411.

(jf. Arlaud.195). *Kroner Lykken Enden,
|

Har jeg (o: Danmark) først de tre, | Dren-
gen, Pigen, Vennen,

|
Svinder al min Vee.

PalM.VIII.160. Enden blev, at F. blev
begravet under Klokkeklang, ledsaget af

ByensEmbedsmænd i Galauniiorm. Schand.
TF.1.270. 5.2) {efter ty. enåe; CP, især for-

æld.) hensigt; formaal; øjemed; ende-
maal. enden paa budet (^1907: Paabudets
Endemaalj er Kierlighed af et reent hierte.

lTim.l.5(Chr.VI). hvad de gjøre, har Ver-
dens Forbedring til Ende. Spectator.204.

Naar de mildere Midler ey kand tiene til

at naae Enden, maa man betiene sig af

de haardere. smst.430. Opfylder Lyriken
denne store Fordring, da staaer den ved
Poesiens Maal og Ende. Hei6.Pros.J7.450.

II
især efter præp. til og attrib. pron., for

at angive formaalsaarsag: 1. til den (sj.

denne. Gylb.IV.207) ende, (gldgs.) i den
(denne) hensigt; derfor. Holb.GW.II.l. PA
Heib.US.386. Gud er overhovedet en Ven
af Orden; og til den Ende er han selv til-

stede paa ethvert Punkt, i ethvert Øieblik.

Kierk.XI.230. Brandes.VIIlJ.56. Wied.BS.

221. 2. t til ingen anden ende. Vor
Christen gaf tilkiende,

|
At hånd af Guds-

frygt kun, til ingen anden Ende,
| Folk

flaade Huden af . Holb.Paars.147. Biehl.DQ.
11.110. 3. til hvad ('s/, hvilken. Langébek.
Breve.2. Blich.II.542) ende, (foræld) i

hvad (hvilken) hensigt; hvorfor. DL.

2

—5—
11. *Endeel . . Ubudden tager Sverd . .

|

For sig et Navn at giøre:
|
Men til hvad

10 Ende?i2eew6.IJ.i67. CKMolb.Dante.I.10.
II. ende, v. ['æna] -te ell. (nu vist kun

dial.) -ede (Holb.Paars.307. (jf. sa. Orthogr.

112). sa. Intr. 1.1 75. Luxd. Dagb. I. 464.
Feilb.). vbs. -else (s. d.), -ing (s. d.). {æda.
ændæ, oldn. enda, eng. end, ty. enden; af
I. Ende || som hjælpeverbum bruges i bet. 1,

2.1 og 3.1 have, i de øvrige bet. som regel

være (jf. u. bet. 3.3) \\ bet. 3 har i 19. aarh.

i rigsspr. fortrængt bet. 4-5)

20 1) trans., m. obj. l.l) fremkalde ell. bringe

en afslutning paa en virksomhed, tilstand

olgn., før den har naaet sin naturlige afslut-

ning ell. vilde høre op af sig selv; faa til

at holde op; gøre ende paa. *Det Brev
strax endede den store Krig og Trette.

Holb.Paars.307. *Ha, Døden ender snart
de Smerter. Ew.IIL135. *Skal Haabløshed
ende (o: bryde)

\
Den yndigste Kiæde (o:

et kærlighedsforhold). smst.V.168. *Med vold-

30 som Haand en anden ender
|
Piinagtigt

Liv. Tode.I.219. »De Mænd, som ile til for

deres Kiv at enåe. Aarestr.8. 1.2) ('O og
dial.) føre en virksomhed, tilstand olgn. til

dens naturlige, normale afslutning ; føre til

ende; gøre (læse, skrive osv.) færdig; blive

færdig med; fuldføre. Da han nu havde
endet sin høn. Holb.DNB.448. han endede
sine Dage (o: døde) til Lublin Anno 1656.

saJDH.III.88 (jf. Dag sp. 419 1. 27). Neppe
40 havde hun endt disse Ord, førend Døren .

.

aabnedes. Hauch.III.15. Tak for Dit . .

Brev! . . jeg har (lige) endt det (o: læst

det til ende). HCAnd.Breve.1.65. det arbejde
kan endes (nu alm.: udføres^ på 2 dage.
Hjælpe0.80.

\\ f leve til ende; „fylde". Ingen,
som ikke sine fulde fem og tyve Aar endt
haver, maa være Værge. I)X.5

—

17—8.
||

t m. inf. som obj. før nand havde endet
(1871: endtj at tale, see, da kom Rebekka

50 Vid. lMos.24.15(Chr.VI). et Fruentimmer,
som endte at læse enBog.Suhm.I.19. 1.3)

udgøre den sidste og afsluttende del af;
danne afslutning paa; afslutte (jf. 3.3).

Et Festmaaltid og lidt Dands endte den
smukke Fest. HCAnd.XII.9. || især m. per-

son-subj. og præp. med: slutte (med), han
endte sin smukke tale med en daarlig vit-

tighed
i jf.: alle Aftener endis her med

et Fyrværck bestaaende af adskillige Ra-
ia<\VQtieT.Klevenf.BJ.174. 1.4) i forb. ende

og vende (.;/. m. steds-bet. (se bet. 3.2J; den
Nordiske oc yderste strand side, som (o:

hvor) Landet ender oc vender sig. Lys-
chander.Slectebog.(1622).19) dels f endes og
vendes, færdes, gøre ophold (paa et sted).

I denne Bye . . endis og vendis alle de,
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som rejser enten frem eller tilbage. Nysted.

Bhetor.48. Gram.Nucletis.2029. dels dagl,

især iscein.m.indrømmende bet. : hvordan man
saa ender og vender sagen olgn. o: hvordan
man saa tager fat paa sagen (vender og drejer

den); hvad man saa end gør; hvor meget

man saa anstrenger sig. Det bliver det det

er, Ihvordan jeg ender og vender det. JiJ
Paulli.JM.12. du maa nu ende og vende
Sagen som du vU, saa er og bliver det
dog en evig Sandhed. PAffei6.-SfcJI7.^5(5.

*Det er og bliver en underlig Klat
|
Af

Kage, hvordan man den ender og vender.
Bagges.ComF.(1807)1.262. 'Jeg kan aldrig

faae Ro,
|
Hvordan jeg det ender

i
Og ven-

diex.Eeib.Poet.YII.10. PalMJV.88.jf. : '(bal-

letten) springer, og hopper, og rundt mar-
cherer,

I
Og ender, og vender, og strækker

sig. Bagges.1. 271. H (sj.; jf. endevende 3
slutn.) Han ender og vender Alting paa
det sparsommeligste.FSO.

2) trans., uden obj. 2.1) (iscer O^ m. h. t.

virksomhed, tale osv.: holde op; høre op.
Verket (er) allerede bleven saa stort, at

jeg her maa ende. Høysg.S.342. Han ender
ikke, førend han faaer sin Hevn udført.

VSO. •For idag har jeg endt. HeibJ^oet.

VIIJ39. Eauch.1.101. hvor skal jeg be-
gynde, og hvor skal jeg ende (o: mit ar-

bejde, min fortælling osv.; især om en vidt-

løftig, indviklet sag olgn.) \ HeibJPoetJII.427.
2.2) m.h.t. bevægelse, udvikling ol^.:
til sidst komme til et angivet sted, t en
vis tilstand olgn. || m.h.t. rejse, vandring
osv. *vi kan reise runden om,

|
Indtil vi

ende der tilsidst, hvorfra vi kom. Luxd.
(RahbXBJ.o96). (især om det ikke tilsigtede

ell. ønskede:) med den vanvittige kørsel
ender vi saamænd i grøften

j ||
(m. over-

gang til bet. S.i) m. h. t. et menneskes ud-
vikling, især i daarlig retning (livsvilkaar,

sjælelig beskaffenhed). *næsten altid som
en Prakker ender

|
Den Stolte. PalM.IV.

84. (jeg frygtede) for at ende i Bornerthed.
Schand.OJ.202. Hvorfor endte Jonathan
Swift som gdl.JVJens.EEJ.69. han ender
da i tugthuset, i galehuset (o : som ligefrem
forbryder, sindssyg)

\ med saadan et for-
retningstalent ender han saamænd nok som
millionær

j jf. bet. 3j: 'Den, som bestan-
dig har plasket paa Søen,

|
Han ender be-

gribeligvis i Vandet. Drachm.SE.63.
3) intr. 3.1) G) (sj.) ende (l.i) sit liv; dø.

•Græsset liig er hver en Synder,
|
Ender,

før han ret begynder,
| Visner i sin Vaar.

Grundtv.SS.I.143. *Snart har jeg endt;
hvor er min Død dog skiøn.EeibJ^oet.VIII.
85. 3j2) om et stedligt omraade: ikke
naa ell. strække sig længere end til et

vist sted; høre op. her ender Hesselager
kommune

j
(overf.:) *Hvor ende Livets

Lande
| Og hvor begynde Bødens? CKMolb.

Sp.373. 3.3) om virksomhed, tilstand,
tid olgn.: gaa til ende; naa sin afslut-
ning; afsluttes, naar 3die Tour har (nu:
er) endt, dandse 3 konstige Dandsere. Eolb.

Plut.II.o. *Dagen er forbi og Skolen (o:

undervisningen) ender. PalM.lVJ86. H (sj.)

afbrydes (ved indgriben udefra olgn.); holde

op. ^u maa Spillet ende . . thi nu skal
Forestillingen begynde. Eauch.VII. 76.

||

m. overgang til 3.4. *Nu gaar det afsted i

fejende Fart,
|
saa stærkt vi kan rende,

|

endskjøndt det just ej er saa ganske klart, |

hvordan det vi ende. Kaalund. 820. Saa-
10 ledes endte (orig. 1854 : endtes^ den første

puniske Krig. Thrige. Læreb. i den gi. Eist.*

(1863).177. iscer som udtryk for bange anelser

olgn.: hvordan skal dette dog ende? \
Eeib.

PoetJII.421. jf.: Jeg spørger Dem, Hr. Pa-
stor . . hvor skal dette ende? Pont.FL.8,
(sml. u. 1. Ende 4.5 :j 'Det ender med For-
skrækkelsel DrachmJ)D.67. 3.4) t sin sidste
del være formet paa en vis maade, være
af en vis beskaffenhed (jf.bet.S.&). det

20 hele endt« i ell. med den syndigste forvir-

ring, den skønneste enighed olgn.\(sprogv.:)

Talbøjning mangler i . . Tillægsord, der ende
paa en . . Selvlyd. Mikkels.Sprogl.177. jf. bet.

4.3 og 5.4. 3J) efterfulgt afpræp.med (styrende

inf. ell. udsagnsbisætn.) : om den maade, hvor-
paa en virksomhed olgn. ender, set som af-
sluttende resultat af denne (jf. 1.« og 1.

Ende 5.i); m. person-subj.: Bønderne be-
gyndte at betænke sig, og endte med at

30 bede om Opsættelse. MolbJ)E.II.414. Erz.
XIII.56. Havde hun egentlig Raad til at
støde ham fra sig, for det vflde hun dog
ende med at gøre (o: det vilde det dog ende
med, at hun gjorde). KLarsJMEJ71.^upers.
Det ender med, at de (forlovede) slaas.

SchandJFJ 65. Esm.IILl 75.

4) (nu næppe hr.) refl. i sa. bet. som 3.

4.1) d. s. s. 3.2. Spiralgangen . . endte sig
under Jorden. Eauch.fV.97. BlochSuhr.ÆS.

40 1.13. 4.2) d. s. s. 3.3. Handlingen begynder
i Dagbrækningen, og ender sig samme
Dags Eftermiddag. PAEeib.SkJ.304. »Den-
ne Kiv sig endte slet. IngJ)M. 63. *Men
naar den bittersøde Ruus sig endte,

|
Ud-

brød igjen Tungsindighedens Elv. Bødt.80.
VThist.B.32. 4.3) d. s. s. 3.4. m. præp. i:

Skov og Krat, som ender sig i en deUig
Have. OehlJF.249. Laaget (var) af Sølv og
endte sig i et Qméhoved. Eauch.V.63. m.

50 præp. med: Høregangen ender sig med
en udspændt og tynd Hinde, som kaldes
Tiommehinden.AWEauch.(1799).485. (da-
gen) endte sig med den skiønneste Aften.
BaggesJ)V.IXJ257. (alle) hendes Prædike-
ner . . endte sig med Sammenligninger.
Blich.II.604. 4.4) d. s. s. 3.5. •Harmonien

|

Vil ende sig med hæslig Dissonants. OehL
T.196. hvilket endte sig med, at Bispen
forpligtede sig (dertil). PVJac.Breve.169.

60 5) (foræld, og (i bet. 5.1 og b.i) dial.) en-

des i sa. bet. som 3. 5.1) (jf. bet. 3.i; jy.) dø.

Feilb. jf. (sj.) : hans Navn og Ære endis
ey saalænge Evangelium bestaaer. Tychon.
AB.211. 5.2) d. s. s. 3.2. strædet endes på
torvet. Moth.E70. 5.3) d.s.s.Bjs. og Graa-
dens Dage endtes. 5Mos.34.8. m. overgang til

24«
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bet.5.i: *Den Tale endtes saa. H.olh.Paars.60.

5.4) d. s. s. 3.4. m. præp. i: en tæt Buegang
af Hasler, som . . endtes i et muret Lyst-
hus. TFmiÅ. FIJJ.i58. m. præp. med: Synge-
spillet endes med Dands. Eio. V.180. ordspr.

:

Faareskræk og Kvindevrede endes gjærne
med Yæde. Mau.1815. jf. Feilb.III.698 (u.

sydvestj. (sprogv.:) Det Ord Handel endes
paa el. Høysg.S.323. sa.AG.14. JBaden.
Gram. 79. 5.5) d. s. s. 3.5. m. præp. i: den
liflige Sang endtes i et Snk. Ing.EF.I.172.
m. præp. med: Legen endtes med Graad.
Høysg.S.323. Ing.LB.II.72.

6) perf. part. brugt som adj.: afsluttet;
færdig; til ende; forbi, den Vendiske
Krig var enået Holb.Intr.I.175. *siig kun
Jal saa er dog Sagen enåt. Sander. Harp.
27. Hrz.XV.99. »Slaget var enåt. sa.D.II.

117. nu 1. br. i rigsspr.: det er ikke endt
(o : nok) med, at en Mand „slaar" Tu. GI
Spil.37.

Ende-, i ssgr. a/T.Ende, især bet. l.i (ell. 2),

om hvad der danner enden af ell. findes ved
enden af noget, fx. (foruden de ndf. med-
tagne) -banegaaxd, -bolt, -fjæl, -flade, -kant,

-knop, -led, -pille (ved broer), -skud (bot.),

-stoppested ofl.; ogs. m. h. t. ord, fx. -bog-
stav, -konsonant, -stavelse, -vokal samt (m.
h. t. endelser) -bøjning, -tillæg, -balde,
en. [1.3.1] (vulg., 1. br.) Sal.II.484. -bund,
en. ende (1) paa en liggende dampkedel.
Scheller.MarO. -fmgtet, adj. de ende-
frugtede, S( en gruppe af bladmosser, hvis

frugter danner enden af hovedaksen, Musci
acrocarpi (jf. topiru.gtet).Warm.SystB.178.
-fald, en. [I,3.i] (dagl.) en dragt prygl paa
enden; klø; smæk. Punch.1878.205. Pont.LP.
1.54. Hvert Øjeblik maatte Ditte til at

vende op og ned paa (dukken) og gie den
en forsvarlig Enåefxilå. AndNx.DM.77. du
rager dig en eftertrykkelig Endefuld tU.

Bønnelycke.DT.50. -felge, en. [I.5.i] (sj.)

(endeligt) udfald ell. resultat (jf. -resultat/

Sibb. VilAgUationen høre op ?(1866).l 7. D&H.
CP -gjyldig, adj. [1.4] {efter ty. endgiiltig;

vist indført af Brandes som overs, af de-
finitiv; 1. br.) for bestandig fastslaaet; de-

finitiv (jf. endelig 2.2 og 5j. 1727 var Teatret
nødt til endegyldigt at lukke. Brandes. I.

144. smst.VIII.27. den endegyldige Livs-
visdom. Pont. LP. VII. 197. Aaret efter be-
sluttede Grev Bonde sig endegyldigt til

kun at spise Græs. iJorfe.GrJ5.97. -hastig-
hed, en. [I.4-] (fagl.) den hastighed, et

projeldil har tilbage (af begyndelseshastig-

heden) paa et ell. andet punkt af sin bane.

Sal.V.1006. -klemme, v. [L3.i] næsten
kun i perf. part. brugt som adj. (Jf.sv.dial.

ånnaklåmd; egl.: som har heftig trang til

a/føring, „trængende", jf. bornh. ha ont i

ånnajn forr, være opsat paa (Esp.504); sml.

ogs. D&H.; dagl., 1. br.) i høj grad urolig ell.

forlegen; i knibe („kattepine"); ængstelig; be-

klemt; ogs.: (paa urolig maade) ivrig (for);

(ængsteligt) forhippet (paa); „syg" (for ell.

efter). Saa endeklemt (hun) havde været.

inden hun fik Tieneren forlokket. Cif.1771.
( Gadeordb.'' ). han var saa endeklemt, inden
han fik fat paa mig, for at jeg maatte lade
Ludvig reise. Cit.l802.(FruHeib.HG.270).
*Sligt gjorde mig heel ilde stemt, | Jeg
rendte om saa enåek\emt.Winth.II.134.
Naa, gaa til Staden kunde hun sagtens,
siden man var saa endeklemt efter at faa
hende deTneå.AndNx.(Pol."U1911.11). Esp.

10 404.
jl

(sj.) m. verbal bet: bringe i en ube-
hagelig situation (i knibe, i klemme); ængste
ell. forurolige stærkt, (hun) var bleven gre-
bet af en endeklemmende Angst (2.udg.
11.270: endeklemt af Befippelse^ for, at

hun havde . . gjort ham rasende. Pont.LP.
VI.65. *Dér (o: hos fiskemadammerne ved
Gammélstrand) blir kælet, tryglet lidt og
lønlig bandet slemt,

|
og Fruen blandt Ma-

dammerne saa grusomt endeklemt. Bønne-
20 lycke.IU.40. -knop, en. 1) (bot; mods.

Sideknop;. CVaupell.S.76. Sal.X.675. 2) ^
navn paa to slægter af endefrugtede blad-

mosser, Bryum og Mnium. Funke. (1801).
11.562. Rostr.Flora.I1.414. f -krist, en.

{efter ty. end(e)christ, omdannelse af anti-

christ, om den, der skal komme ved verdens
„ende" (4:.i) ell.undergang ; si.) <?. s. s. Antikrist.

Lutherus (havde) i det Skrift om den Ro-
merske Ende-Christ . . ey levnet Paven

30 Ære for en Skilling. Tychon.AB.73.
I. En-del, en. {glda. endel, særlig del,

særeje) nu kun som propr. Endelen, skov i

Vendsyssel (JohsSteenstr.DS.92), og foræld,
ell. dial. (Feilb.IV.128), især som første led i

ssgr. Endels- (f Endel-), om hvad der er en
enkelts særlige ejendom (uden for fællesskab)

;

særeje-. Endels-fiskeri (Sal.V.1006), -fiske-

vand (Forordn.^^/ul750.§9), -gaard (Moth.E
55), -mark (smst), -jord (Feilb. Ornum, eller

40 E ende el ZoTå.DL.5—10—13).
II. en-del, tst/". endel, se Del fiscerBo^ 10).

ende-langs, adv. {glda. d. s., egl. gen.;

oldn. endilangr (adj.), jf. eng. along (præp.),

ty. entlang (præp.); nu næsten kun dial. (jf.

Feilb.)) fra den ene ende til den anden; i Jiele

sin udstrækningpaa langs. Arngrim kløvede
ham endelangs. Grundtv.PS. 1.452. Jorden
henter sine, den hvirvler dem omkuld og
strækker dem endelangs paa sin Skal. JV

50 Jens.FD.48. Skjoldb.NM.84. |l f lad os bør-
ste denne Skielm af Tverds og Ende-
lang s.KomGrønnegJ.31 7. Biehl.DQ.IV.315.
(han) snakker tvers og endelangs (o: vidt

og bredt) om en Ting. Kom Gh-ønneg.11.299.

endelig, adj., adv. ['ænali] Høysg.AG.
102. adv. d. s. ell (1. br.) -i (Æreboe.59) ell.

(t) -en (Moth.E69. VSO.). {glda. d. s., sen.

oldn. endaligr (sv. 'åntlig); fra mnt endelik
(adv. endeliien/ afi. af ende; se I. Ende)

60 A. (især o; som adj.

1) som har bestemte grænser m. h. t.

varighed ell. størrelse. \.\) (især filos.) som
er afhængig af (bunden til) tid og rum;
forgængelig; dødelig. Viid, at du er en-
delig, og dine Kræfter ere endelige. jBi«.

VII.95. den Tillid man lærte dem at have
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til endelige Helgene, selvudtænkte saa-

kaldte gode G\emmgeT. sa.(1914).V.168.

Hvilken endelig Forstand kan fatte det

^nm? £asth.AaT.8. der maa gives Menne-
sker eller endelige Fornuftsvæsener, som
ere udødelige. PMølUI^34. alt Endeligt

og Timeligt er glemt, kun det Evige bliver

tilbage. KierkJ.411. Et endeligt \ æsen er

stedse begrænset og afhængigt af noget
Andet. Høff'dJ^syk. 15. vort Begreb siger

os, at Jorden, som alle andre Ting, er ende-
lig. ^ot^an.IJJ 95. 1^) af bestemt og be-

grænset størrelse. „Rigdom" . . i Form
af en bestemt, tydelig, endelig Sum Penge.
Goldschm.VI.39. smstJ240. Der var over-

hovedet slet ingen ('/itmrweZ-^Hvælving . .

thi Verden er i&e endelig, men uendelig.
TroelsL.XIII.181. || spec. mat.: MO. Det
Uendelige kan ikke naaes gennem Op-
tællen al endelige Størrelser. £randes.XTI.
70. \J3) J" Endelig Canon (canon finitus)

o: en Canon, som bringes til Afslutning.
Geb.MusK.86. \A) endelig rækning, H
den længste afstand, som et projektil kan
række. Funch.MarOJI.32.

2) som bringer ende (4) eU. afslutning
paa en tilstana eU. virksomhed. 2.1) (Qi, sj.)

i al alm. (bring) en endelig (o : fuldstændig)
Ødelæggelse over denne og dem, som ere
ligesindede med ham. St.tEsth.14.9. 2.2) om
dom, afgørelse olgn.: som ikke kan paaan-
kes; ogs.: bestemt formuleret; afgørende;
afsluttende; definitiv; uomstødelig;
uforanderlig. Alle Misdædere., skulle,

efter endelig Dom falden er . . strax ud-
staa deris Straf. DL.1—24—52. SchyttcIB.
1.50. PAEeib.TJS.461. paa det at Sagens
Afgiørelse kan være fuldstændig og ende-
]ig. Forordn.^''/il795.§44. den afgjørende og
endelige Beslntmng. Ing.KE. 11.196. de
var kommen for at forberede ham paa et

endeligt Aislag. PontXP.VIII.92. 2.3) om
resuUai, maal olgn.: som fremkommer ell.

naastil (aller) sidst og afslutter en virksom-
hed, en uvished olgn.; slutnings-. I et Ex-
empels Opløsning vuser da saaledes det
endelige Facit hvormeget en ansat Bog-
stav gielder. Cramer.(1762)J25. For Konst-
neren (vil) det endelige Udbytte af disse
Forsknin^er være (tilstrækkeligt). Høyen.

(Molb.NTidsskr.1.379). saa være vor ende-
lige (o: afsluttende) Bøn for . . Danmarks
'Rø\s\iole.HyClaus.TJniv.23. Aarhus er det
foreløbige, Skagen det endelige maal for
deres rejse

j O/. Endemaalj.
3) t (jf- I- Ende hji) som svarer til ell.

er bestemt af et vist formaal; tilsigtet.
Præsterne skulle ingen tilstæde at bruge
Naderens Saeramente til Verdslige Sagers
Vidnisbyrd . . men alleeniste tu Indstif-
telsens endelige Aarsager. DL.2— 5—23.

(jf. bet. 2:) hans endelige forset (1871: hans
Hensigt; (har) fremgang. Sir.43.30(Chr. VI).
B. som adv.

4) m. tidsbet. 4.1) om hvad der sker ell.

siges som afslutning, som det sidste af en

(længere) række begivenheder, udsagn olgn.:

til sidst. MothÆ69. Som Luen, der endnu
eengang flammer op, for endelig reent at

slukkes. SamsJJlS. Tilsidst saae jeg dem
endnu engang langt borte gaae forbi og
vinke ad mig, endelig forsvandt de alde-
les. Hauch.MfB.42.

II
om hvad der i et ud-

sagn, en redegørelse olgn. fremhæves som det
sidste (ofte særlig vigtige) punkt. Og ende-

10 li^ er j . . det eneste, som sniger sig ind
midt iméUem Ståm-bdgståvene. Høysg.AG.
29. Ew.(1914).1.25. Desværre fik jeg ikke
Domkirken ordenlig at se, dels var Tiden
for kort, dels laa den under Restauration,
endelig fik jeg Mavepine. Schand.0.II.128.
4.2) om en begivenhed, der længe har været
ønsket ell. ventet: omsider; langt om længe.
•Her har du endelig et Brev,

| Du burde
havt for længe siden. BaggesÆp.315. *smid

20 dem (o: hebræernes nyfødte sønner) i NUen,
trods Kiællinge-Snakl

|
Saa faaer vi dog

endelig has paa det Rak. Grundtv.SS.II.77.
•Saa gik han endelig. Heib.Poet.III.395.
alm. som udraab: „nu kommer bilen" —
„naa, endelig!" i H (i tidsbisætn. olgn.) om
hvad der sker yderst sjælden: en sjælden
gang. De meest desperates Sager, som
. . ikke burde vindes, dem antager jeg;
vinder mange, og naar jeg endelig taber,

X skeer det dog med liden Forliis. Riis.ÆD.
€7". jeg gaar sjælden i cirkus, og gaar
jeg endelig, fortryder jeg det bagefter

j

5) (jf. bet. 2; især ID) paa en afslut-
tende ell. afgørende maade. de trælle

torde vove at fare ned over os til kriig,

at de skulle endelig (1871 : for evigtj øde-
legges.Jud.l4.14(Chr.VI). || især om en af-
gørelse, dom olgn. (jf. bet. 2.'i). DLJ.—5—
20. Intet Lovforslag kan endelig vedta-

40 ges, forinden det 3 Gange har været be-
handlet af Thinget. Grundl.(1849).§55.

6) for at betegne nødvendighed ell. en høj
grad af ønskelighed: absolut; ubetinget;
for enhver pris; nødvendigvis. 6.l) f
t al alm. Alt hvad jeg falder paa i Ver-
den, saa skal der endelig være noget i

Veyen. MolÆ.(l 723).A1 f
. Ordet Klædning

. . som hær endelig maa have Artikel.
Høysg.S.8. (jf. bet. 6.2:) Maae jeg da ende-

50 lig lade mig see af dem. PamelaJIJ.49.
(jf.bet.Q^:) Præsterne . . skulle uden nogen
forsømmelse endeligen anvende den siste

Deel af Prædiketimen til Børnelærdom-
mens Forklaring. DL.2—4—14. 6.2) om an-
dres krav ell. ønske: ved 1. pers. i forb.

m. skulle (i spørgende, betingende og ind-

rømmende sætn), ved 2. og 3. pers. i forb.

m. viUe (især i samme slags saUi.). Gaae
hen til Lykkens Tempel, eftersom du

60 endelig vil derhen. Ew.Vl.S. Nu vel da,

siden jeg endelig skal plages saa
læs det PAHeib.Sk.IlI.5. Prof. Hauch vil

endelig og absolut have Krig med mig.
HeibJ'ros^.44. Skal jeg da endelig tvin-

ges til at sige Dem aen Kompliment, at

e er en interessant Mand. QoldschmJI.
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127. Naar han endelig vil ryge, hvorfor
bliverhandaikkehiemme.sms<.J[86.Z>rac^»j.
DG.61. 6.3) om det, den talende frem-
hæver som (for ham) i høj grad magt-
paaliggende ell. vigtigt (et ønske, en bøn,

en opfordring, en advarsel olgn.): dels (ved

1., 2. ell. 3. pers.) i forb. m. maatte, dels

(ved 2. ell. 3. pers.) i en direkte ell. indi-

rekte bydende sætning (paabud, advarsel osv.).

Dette er endnu en Hovedpost, som De lo

endeligen maae love mig. Tode.S.58. (hun)
bad ham dog endelig forbarme sig over
(ham). GrunMv.Snorre.I.192. Jeg er altfor

nysgjerrig, jeg maa endelig see ham. Heib.
Poet.VII.184. vær dog endelig taalmodig,
ellers gaaer den reent kontrakt (o: kon-
trært, galt). IIostr.Int.51. Jeg skulde sige
. . at han maatte endelig have det Læs
Byghalm, du havde \aant. Pont.FL. 361.
Bliv endelig siddende. Esm.II.132. KLars. io

MH.165. Theen maa endelig ikke sættes
(o: sæt endelig ikke teen) tU Varme paa
Fyrfad. Const.GH.14.

7) (især dagl., dial.) i udtr., der (især

som en yderligere tilføjelse) indeholder en
berigtigelse, indrømmelse, tilstaaelse
olgn.: naar alt kommer til alt; ganske vist;

hvis man (du osv.) endelig (6) vil vide det;

hvis det endelig (6) skal være; det maa man
da indrømme; i virkeligheden; (da) for re- 30

sten. „Jeg vilde tale med Mester Herman,
om hånd var alleene". — „Jo mænd, hånd
er endelig alleene, men sidder og læser."

Holb.Kandst.L2. PAHeib.Sk.II.2o4. Hun
bad dem ikke sidde ned engang; der var
endelig ikke fler end tre klodsede Træ-
stole. Blich.IV.610. „Desuden hvem skulde
vie os? Her findes jo ingen Præst i disse
Ørkener." — „Ja det er da endelig ogsaa
sandt." Heib.Poet.1.255. Der var dengang, 40

ligesom der endelig er endnu, et . . Viin-
huus paa . . dette Sted. H:rz.EF.286. Frak-
ken er min Faders, og se — Flipperne er
da endelig ikke saa dyre. Schand.SF.90.
„han var i alle Maader konservativ." —
„Det er da endelig vi meå."^ EBrand.Bes.
30. Byg enten flere Tugthuse eller riv

dem ned, der findes, det var der endelig
Mening i.Bang.GH.29. JakKnu.G.299.
endelig^-gere, v. [1] [-igo'ra] (filos.) 50

til endelig I.1: det Negative (maa) gjøre
sig gjeldende, i at endeliggjøre Ideen, det
ev i at gjøre den concret. Kierk.XIII.379.
Underet (er) Almagtens Endeliggjøreise
- . Almagten er endeliggjort . . ved lega-
tionen af Naturloven. -Brøc/iner.rF.35. jf.
endelig I.2: At regne med en uendelig
Størrelse er umuligt, thi at regne er netop
at endeliggjøre. Jfier/c.JX.i 70. -lied, en.

1) O til endelig 1 (især l.ij; den egenskab 60

at være endelig. Eilsch.Term.23. Tingenes,
Verdens, Materiens Endelighed. MO.

||

mere konkr. ethvert Menneske er en Ende-
lighed. jKierfe.ZJ.Sie. Standspræget er en
Indskrænkning, en Latterlighed, en Ende-
lighed, brandes.JF.5 7.

II
især som betegnelse

for jordelivet og dets kaar: det dennesidige.
*i himmelsk Fred

| Og fri for Endelig-
heds Yi\eåQT.IIrz.AN.226. TroelsL.1.13.
(digteren) har virkelig følt sig uden for
Endeligheden. 7iZA4»d. AD. 65. jf.: Na-
turens Liv gaaer ud

|
I al sin Ende-

ligheds-Form fra Gviå. Hrz.D.III.209.
Brøchner.TV.38. 2) til endelig 2. 2.1) O
(sj.) den egenskab at være endelig (2). en
Godkendelse af Overdragelsens Endelig-
hed. EMøller.Forudsætninger.(1894).147. 2.2)

(nu kun dial.) afslutning (paa en sag);
afgørelse; ende (4). DL.3—17—37. JJuel.
454. jeg taler her om Sagens Endelighed,
og har endnu ikke berørt dens Ophav. iVye-

rup. Levnet. 27. || især i udtr. som bringe,
føre, komme til endelighed: flere Maane-
der forløb, uden at Sagen kom til Ende-
\\.s)iQå.Molb.NTidsskr.I.48. der holdtes flere

(forhør), uden at føre til Endelighed. Blich.

IV.614. *Jeg ønsker at bringe vor Trætte
..

I
Til Enåelighed. Hrz.VA.94. Feilb.

Endeliget, et. ['æn9(i)ligd, -Hid)] (glda.

endeløkt, -ligt (f. og n.), afslutning, død,

no. endelykt, sv. åndalykt, oldn. endalykt

(f.); smsat. af de to ensbetydende ord endi
(se I. Ende 4) og lykt, slutning (til lukkej)
d. s. s. Ende (4). 1) f (ægypterne) vilde for-

følge (de tiddrevne jøder;) billig fornøden-
hed drog dem til saadant endeligt (1871:
til denne Yderlighed;. Visd.l9.4(Chr.VI).

2) t afslutning (paa en tilstand olgn.).

(den) utaalelige Tyskheds-Periode nærmer
sig til sit Endeligt. PAEeib.US.366. 3) (nu
kun højtid, ell. spøg.) afslutning paa et men-
neskes (jordiske) tilværelse; død. Priis In-

gen lykkelig, før hans Endeligt kommer.
Sir.11.34. i sit liv giorde (Elisa) under-
lige tegn, og i hans endeligt (1871: Død^
vare hans gierninger underlige, smst.48.17

(Chr.VI). saadant Endeligt fik Jeppe paa
Bierget, hånd levede som en Soldat og
døde som en Soldat. Kolb.Jep.Il.l. hans
Død og Endeligt. i^rffom.PiVf.i5 7. (kræf-
ten) qvælede hende, indtil hendes sidste

Endeligt. AdK^'Vil 762. sp. 6. Bagges.lII.27.
•Det var Diones Endeligt. PaZM. I. i57.
Hjortø.K.28. *Min Bedstefa'er | han Men-
neskeæder var;

( hans Endeligt var trist,
|

han aad sig selv til sidst. FolketsSangB.678.
Endel-jord, en, Elndels-, i ssgr. se

I. Endel.
Endelse, en. flt. (i bet. 2) -r. 1) (sj.,

nu kun spøg.) som vbs. til II. ende (1). Moth.
E69. VSO. *FoT at forhindre Fangen ved
et Spring

|
At redde sig, ifald han af en

Hendeise
|
Forsøgte paa et sligt før Livets

Endelse. ^a^^-es.KS^S. 2) konkr. 2.\)(gram.)

et ords sidstedel (bogstaver, stavelse), især

om aflednings- og bøjningsendelser. Moth.E
69. Articulus, Nomen, Pronomen og Ver-
bum . . omskifter deres Endelse. Høysg.AG.
30. Afledning ved Endelser. Mikkels.Sprogl.

126. jf. t Endelsefald, d.s.s. Fald 5.3.

VSO. 2.2) (bogtr.) om ende (1.2) af satsoma-
ment. Selmar.^399.
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ende-les, adj. (\ endløs. Hauch.DV.
11.119). som er uden ende (jf. uendelig^.

i) tai. Ende 1. t.i) (1. hr.) t al alm. 'Det
endeløse Fjerne mod ham kom. PaZJf.Tre
D.261. det endeløse himmelrum

i
1^)

(fagl.) som danner en sluttet ring (ofte til-

lige m. henblik paa en bevægelse; jf. I. Ende
4); ikke afbrudt, (maskinen) drives af en
endeløs Rem. Vcerki.Mask.12o. || endeløst
p apir, ispapir (i store ruller), der ikke er ud-
skaaret. OpfB.^ VIII. 72.\\ (bogtr. ; 9om subst.:)

trykkemaskine med cylinderskriftformer ttl

trykning paa „endeløst papir", de saakaldte
„Endeløse". OpfB.UI.536. H (sj.) overf., om
cirkelbevis olgn.: paa den Maade snurres
vi om i en endeløs Cirkel. Høysg.lPrJl.
2) jf. I. Ende 4: som er af umaadelig
størrelse, udstrækning ell. varighed.
*Et Æble det er rundt, og altsaa uden
Ende, | Saa Ende -løs er og den glade
Ævighed. WadskjSkueplJ277. *{fuglen var)
Trættet af endløs Ylngt. Hauch.DV.IIJ19.
Synderne bliver enten helt tilintetgjorte,

eUer de overgives tU endeløse Pinsler.Afi
Drachm. Christendommens Oprindelse. (1919).
25. Per fortalte med endeløs Begejstring
om den forunderlige Verden. Aakj.VB.119.
(ræven) forsvandt paa de endeløse Isvid-
der, NaturensVJ.913.230. || iscer nedsæt.: som
aldrig faar ende. det endeløse (o: vidtløf-

tige) Digt „Paganinis Violin". -Brande«.//.

146. Bedstefader svarede paa mine ende-
løse Spørgsmaal. KLars.Ci.33. hvor havde
de syv Aar dog været endeløs lange. Hjem-
met.l913.9.spj.. -lese, et. {nydann. (til -løs^

efter oldn. endileysa, (sj.j (mening8)løs tale

(alm. oldn. lok-leysa, -lausa^; sj.) virvar;
kaos. HjælpeO. D&R. Q bntgt af Qrundtv.
(vel m. henblik paa stednavnéendelsen -løse^
som betegnelse for en aandløs opfattelse af den
kristne evighedsforestiUing. 'Salv dig med
min Øien-Salve, | Saa Forskiellen ret du
seer

|
Paa . . Evighed og Endeløse,

|
Him-

merig og Helvede! (rrundtv.Christenhedens
Syv8tjerne.(1860).200. -maal, et. 1) {jf.
SV. åndamål, ty. endziel; især O) endeligt
maal; formaal. 1.i) [I.la] om sted, hvorimod
en bevægelse er rettet. HøysgJS.Aa7r. Athena
Pollas's Helligdom, der var Endemaalet
for det festlige Optog. JLange.BM.11.36.
CSPetXitt.I.650. 1^) [I.4r.i] („undertiden«.
VSO.; jf. -med) ende (5.2); (endeligt) for-
maal; hensigt. Midler, som tilsammen con-
currere til at opnaae et vist Endemaal.
Buge.FT.187. Langehek.SA.3. (brændevinen)
virkede, men ikke tjenlig for vort Ende-
maal. SZicAJF. 50,2. onde var Aarene . .

gaaet hen over hende, men med hvad
Endemaal? J.nd^^æ.5Xi 73. han vilde slaa
af paa sin Ret for Endemaalets Skyld.
JVJen8.SS.144.

\\ (filos., 1. br.) formaalsaar-
sag. Som Kjærligheden er Skabelsens
Grund, saaledes er Kjærlighedens Rige
dens Enåemnal. Mart.Dogm.140. Brandes.
XII.128. 2) [I.lj] et maaleredskab, be-
staaende af en stang, hvis ende/lader har

bestemt afstand fra hinanden. Hannover.
Tekn.6. -med, et. [1.4j] (sj.) d. s. s. -maal
1.2. *Endemedet af de Kiæmpeskridt,

|

Hver Videnskab har giort. Éagges. V. 9.

-moræne, en. (geol.) moræne, som af-
sættes foran gletscherens nederste ende. Uss.
AlmGeol.53. FremJ)N.37. -pisker, en.
[1.3.1] (dagl., foragt.) skolelærer (jf. Ars-
pisker;. en lille, ung Fyr, dergaar rundt

10 og ernærer sig ved at være Endepisker
ved Privatskolerne. Si- La.H/G. 530. P
-pnnkt, et ff en. MO.). Leth.(1800).
Linedanseren har sit Øje rettet mod Sno-
rens yderste Endepunkt. SMich.Æb.l21. if.:

man (har) gerne valgt Aaret 476, da den
sidste vestromerske Kejser afsattes, som
Endepunkt for Oldtiden. JohsSieenstrMS50.
-ender, en. [-lænar] {efter ty. -ender

af I. Ende B£;jæg.) i ssgr. som Seks-, Otte-
20 ender osv.: hjort med 6, 8 osv. grene („en-

der*) paa takkerne. Sal.VIII.999. Takker
(hos laronvUdt) ligne Raavildtets Opsats .

.

Udviklingen er Spidshjort, Gaffelhjort,
Seksender og der fra otte, ti, tolv o. s. v.,

indtil „To- og twe-Ender". VigMøllMJ.
192. Rørd.GD.Hee.
O Ende-resnltat, et. (jf. I. Ende 6a

samt -følgej endeligt resultat; slutningsresul-

tat. Drachm.F.II.207. HHolst. ElektrJ.44.
30 -rim, et. (især metr.) rim, hvormed en vers-

linie slutter C„eller hvormed en Tale en-
des". IfO.;. CLStrøm.U.34. Recke.Verslære.
151. Drachm.EOJ.1. -skal ell. -skalk,
en. (jy.) d. s. s. -skive 1. et Stykke Brød
og en Endskal Ost. Aakj.VF. 144. jf.: (i

bordskuffen gemtes) Brød-Rinde og End-
skalstumper. sa./^J.^i. Anders Jørgen . .

tog en rullepølsebelagt Endeskalk frem.
A^lErich.VJ.154. FeUb. -skive, en. 1)

40 y(iers<e skive, som skæres af (enderne paa)
et brød eU. (sjældnere) ost olgn. (jf. -ska^
-skorpe^. Moth.E68. (han) skar sig af et
. . helt Rugbrød en vældig Endeskive.
MarktnanJSJ19. Halleby.219. 2) [I.3.i] {især
brugt til børn; dagl.. spøg.) d. s. s. -balde eU.

d. s. s, I. Ende 3j. S&B. D&H. -skorpe,
en. (1. br.) d. s. s. -skive 1. Halleby.219. \
-slutning, en. [1.5j] (jf. -følge, -resultat^.
De bleve opmærksomme . . lyttede og kom

50 til den Endeslutning: at (osv.). BlichJV.604.
-station, en. (jæmb.) banegaard, der ligger

ved enden afet banenet. SalJl.522. -stiUet,
part. adj. (bot.) om et organ, som afslutter en
aksedel; topstillet (mods. sidestillet^. Drejer.
BotTerm.139. Lange. Flora.xxxr. Warm.
Bot.694. -stue, en. (jy.) inderste stue (i

enden af stuehuset); storstue. JakKnu.S.21.
AarbVejle.l920J0. Feilb. -stykke, et.

yderste stykke af en ting, især som helt eU.

60 deWis skilt fra det øvrige. MO. Den gamle
Jæmseng havde hvidt flæset Stoi paa
Endestykkerne saa Jæmet ikke saas. And
NxJ)M.IV.134.
en detail, se Detail 1 og 2.2.

Ende-tarm, en. {æda. ændæ tharm
(AM.), jf. holl. endeldarm ; især med.) yder-
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ste del af tyktarmen (især hos mennesket)

;

Intestinum rectum. Moth.Conv.A202. Buchw.
JS.(1725).4. Panum.231. Boas.Zool.''33. Re-
geringsraaden har Tænder som en Haj-
sk og en Endetarm som et Støvleskaft.

Bergstedt.A.199.
|| (overf., foragt.) om en gade:

De Gamle i Kjøbstaden led ikke „Jern-
banevejen". De kaldte den . . Byens Ende-
tarm. <ScAand,6r^.45. Nørrebrogade, „Kø-
benhavns Endetarm", som (lægen) kaldte
den paa Grund af dens buldrende Vogn-
færdsel ud til Byens Affaldspladser. Po7it.

DB.V.19. -træ, et. træflade, der frem-
kommer, naar man overskærer træ vinkelret

paa længderetningen. Etlar.XXl2.160. Limen
binder meget daarlig paa Enåetræ.Haandv.
163. Wagn. Tekn. 429. jf OpfB.UL543.
-vende, v. [-ivæn'a] vbs. (især i bet. 2)
-ing, (sj.) -else (Schand.UD.158). (ænyd. d. s.,

SV. dial. annavånna; jf. II. ende 1.4 og I.

Ende 1.3; især dagl.) 1) vende op og ned
paa; vende omkring (paa den anden ende).

Moth.E68. du (vil) pine dig . . som om du
endevendte din Goliathskrop, og forsøgte
at spadsere paa Hovedet. PMøll.ES.III.56.
Ploven (begyndte) at endevende de nøgne,
gule Stabhe.AndNx.M.232. (syltetøjsglassene

vaskes) i varmt Vand— dog uden at rystes
formeget eller at endevendes. Lomh.H.24.
jf.bet.S: (hun) endevendte (o: krængede)
sine Lommer for at vise mig, at hun ha'de
ingen Æbler t!Cet.Wied.GP.35. jf bet. 4:

*Den store Steen, der ligger endevendt,
|

Ak, det er Homo's Marmormonument.
PalM.V.353.

\\ (overf.) *Snart endevendte
han parodisk Tingen,

| saa man den fik

paa Hovedet at se. Schand.SD.210. Bran-
des.MB.257.

|| (jf. I. Ende 3.i; m. h. t. per-
soner især: vende op og ned (paa nogen) paa
en kaad ell. hensynsløs maade. Bagges.DV.VI.
316. En lille, sortøiet Unge . . lod sig

endevende og slaae i Knude af sin halv-
nøgne FapsL.HCAnd.IX.252.jf : Han kaldte
de franske Tendenspoeter vor Tids ende-
vendte (o: bagvendte, fordærvelige) Profe-
ter, som bebudede en ny Tingenes Orden.
Ing.EF.VlII.78. spec: give en endefuld, en
Pog og Galning, som hver en Poge-Skole-
mester kan oversee og endevende. Grundtv.
LSk.7. SjællBond.182. jf: *Den Tredie
(storkeunge) skal brændes,

|
Den Fjerde

skal endevendes. HCAnd.V.214. 2) (fagl.)

vende noget (vandret) omkring i den mod-
satte retning. Skræderen maatte endevende
Tøiet (ved omsyning). VSO. MO. Halleby.

21. (man) kan være nødt til at gennem-
skære et Brædt paa langs, endevende
den ene Halvdel og atter fuge Stykkerne
sammen. Haandv.156. ^ Ankertouget er

slidt i den ene Ende, hvorfor det ende-
vendes, saa den bedste Tamp kommer
øverst til Brug. Harboe.Mar 0.102. Idræts
B.I.362. 3) med iver gennemsøge ell. gen-
nemrode fra ende til anden, (han) ende-
vendte sine Kufferter, indtil han havde
tandet (sjalet). CBernh.XII.7. JLange.1.382.

Ellen var ikke den der forsømte sit Hus .

.

Naar Pelle var paa Værksted, endevendte
hun det hele, skurede og skrubbede. J.n(f

Nx.PE.III.171.
II (nu næppe br.) udnytte

helt. Hun forstaaer saaledes at endevende
Alting i en Huusholdning, at ikke noget
skal gaae til Spilde. FSO. 4) bringe i fuld-
stændig uorden ell. forvirring, vore første
Skuespillere (har ofte) endevendt en Uges

10 Repertoire. B'r^.ZJJI. 337. han endeven-
der . . Begreberne og rører dem om i et
forvirret Chaos.Bergs.PP.469. *det var i

Krig og Kærlighed ej hændt ham,
|
at

nogen Casus havde endevendt ham (o:

bragt ham i en situation, som han ikke kunde
klare). Drachm.DJ.II.346. Edmunds led af
Mavekatarh, og naar han havde sine Op-
stød, endevendtes hele Huset (o: stod det
paa den anden ende).JVJens.EE.14. -Taeg,

20 en. MO. Pont.BH.4.
S £nding, en. egl. vbs. til II. ende;

d. 8. 8. 1. Ende 4.2. *Men til mit Giestebud
igien:

|
(Om jeg det saa tør kalde,

|
Ifald

det, udi Endingen,
|
Skal maadeUg udfalde).

Beenb.I.260.
Endivie, en. [æn'di-'vie] (f Endiven.

Reenb.I.152. VSO. f Endivien. Oehl.RE.101.

t Andiven. Moth.Conv.A131. VSO.I.157).
(ænyd. endivie, andiven, holl. andijvie, fr.

30 endive (ital. endiviaj, af mlat. intybus) ^
salatagtig køkkenurt, Cichorium Endi-
via L. Den krusede Endiven, som og kal-
des 'Kxns-^d\ai.vAph.Nath.II.213. Endivie
kan . . tillaves som Spinat. FrkJ.Kogeb.168.
Hjortetaks- og Mos-Endivien . . anvendes
til Pynt. navebrL.^213.
endnu, adv. [æ'nu, e'nu, dagl.: i'nu)

(jfAKohl.MP.III.73. Je8p.Fon.572). ogs.

(især højtid, samt foran nægtelse, tids-adv.

40 olgn.): ['ænu, 'enu] Jesp.Fon.572. endnu.
H.øysg.AG.28. (glda. æn nu (bet. i), oldn.

enn nii; af 1. end og nu, egl.: end(-nu) i

dette øjeblik; jf. endda || har nu i de fleste

tilfælde fortrængt I. end)
I) d. s. s. I. end 1. 1.1) d. s. s. I. end l.i.

lever Eders Fader endnu?iilfos.43.6. Stok-
holm var endnu udi Hanse-Stædernes
Hænder. Holb.Heltind.1.42. *mig synes, at
jeg seer

|
Endnu den sorte Geist. Tress.3.

50 *Guds Engle endnu, saa vel som før,
I

Gjør alt, hvad han vil beslutte. Grundtv.
SS.III.107. smst.161. *(solen) hilser os end-
nu (o: for sidste gang) saa smukt

|
Fra

Edens Uorgenrød.Ing.RSE.VII.237. Baro-
nesse B. er med sine tredive Aar og sine

halvvoxne Børn dog endnu en smuk Dame.
Drachm.T.77. Endnu kun sytten Aar gam-
mel tog han Studentereksamen. PonT.£P.
V.27. II

(især i nægtende ell. spørgende sætn.)

60 m. henblik paa en forestaaende ventet ell. øn-
sket forandring af en tilstand olgn. Amori-
tens Ondskab er endnu ikke fuld. lMo8.15,
16. min Time er ikke endnu (1907: end-
nu ikke^ kommen. Joh.2.4. Hielpen var .

.

beredt, førend Trangen endnu ret var
kiendt.^as^/i.ra/e.('i78^;.43. (De) fik det
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Indtryk, at jeg ikke dengang endnu følte

mig tryg ligeover for Heiberg. FruHeib.
B.I^18. \2) d. s. s. I. end 1.2. han blev

endnu ved at tale til ham. lMos.18.29. efter

denne maaskee overflødige Bemærkning
fortsætter ieg endnu min Betragtning. Ørst.

1.108. Endnu maa Du virkelig have mig
undskyldt.WinthIX.34. nu kun om en mu-
lighed, et haab olgn., der stadig vedvarer

den. DomJ20.25. gid jeg turde dricke for

en Skilling endn\i.IIolb.Jep.I.5. Denne gang
har jeg endnu stillet ham tilfreds, sa.G VV.

(1724).7sc. 'Forgiæves hæves Hiertet for at

see
I
Sin Skat endnu engang blant Levende.

Ew.(1914)J.101. Eeib.Foet.V.336. »En Kop
endnu, min Herre?Pa/3f/.oO. Degnefolkene
vilde ikke beholde Elisabeth, ikke for to
hundrede og endnu to hundrede Rigsdaler

(nu især i forb. m. kanj. jeg troer jeg løber lo til (olm. uden \M). HCAnd.IV.lOl. Foruden
endnu ud (3: jeg kan endnu naa ell. bestem-

me mig til at løbe ud) efter hende og pryg-
ler hende paa Gaden. Holb.Kandst.il. 3.

•Hvad ei det er, kan det endnu jo blive.

Heib.PI.24. Du har et snildt Hoved, Rose;
du gjør endnu (nu alm.: kan endnu gøre^
din Lykke her i Verden. saJ'oet. VI.143. Jeg
tænker, der bliver endnu (nu alm. : kan end-
nu blive^ et Par af de To. smst.SO. m. tids-

(sergeanten) og hans (mandlige) Elev var
der endnu en Dame i Ridehuset. Gjel.B.3.

paa Ruden . . lød et Slag og et endnu og
endnu et — tre haarde, bestemte Slag.
Bang.SF.36.

||
(nu næppe br.) ved forhøje,

forøge olgn. Heib.Poet.X.19. Denne Samtale
havde endnu forhøiet min Exaltation. Gylb.
111.26. smst.VII.270.

3) d. 8. 8. L end 3. 3.i) d. s. s. I. end 3j.

bestemmelse (af tilstandens vedvaren ud over 20 (nu alm. umiddelbart foran kamp. ell. et foran
et vist tidspunkt; m. overgang til 2.2): der er

endnu fire Maaneder, saa kommer Høsten.
Joh.4.35. han bliver her endnu et par dage
eU. et par dage endnu • \J3) d. s. s. I. end
1.3; dels fremadrettet: endnu i dag, i mor-
gen osv. 0: mens det endnu er „i dag" osv.;

allerede i dag osv. *at endnu i Live
| Mit

Efterladenskab jeg dig kan overgive. U>ss.
42. 'Endnu den Dag i Morgen til Danmark

denne staaende grads-adv.: med endnu (me-
get) større ret ost\). Nåar aller sættes for-

ved 3die Gråd, skrues meningen endnu .

.

lidet højere op. Høysg.AG.56. En stor For-
stand er meget mægtig, og en god Villie

er det endnu mere. JSneed. V1.442. (rigdom-
men) giør ham (o: den gerrige) gierrigere
endnu. Ew.VI.253. Værre blev det endnu
siden. Gylb.V.206. Conrad svarede i sam-

jeg gaaer. Oehl.HK.66. vi skal idag endnu 30 me Tone og endnu med større Bitterhed.
flytte hen i et andet Logis. Heib.Foet.X.76.
(nu: endnu i dag. jf. smst.VJ200). løvrigt
skriver jeg endnu imorgen til din Broder.
Pont.LP.VII.62. »Endnu mens Krigens
Tåger lå tungt om Land og By,

|
gik Dan-

mark ud i Arbejdsdragt mod nye Tiders
Gry. Rørd.GK.219. dels tilbagerettet (egl. kun
om en endnu paa det nævnte tidspunkt ved-
varende tilstand; derefter) om en begivenhed,
der er indtruffet saa sent som ell. for ikke 40 TtlskJ793.547. Den fjerde Stad, Harald

8mst.VlI.91. Jeg kommer aldrig paa Co-
medie, og hvad der endnu er værre, jeg
har . . forsømt at følge vor Litteratur, smst.

X.35. *FoT alle gode Tanker, de kan slet

ikke dø, | Før endnu bedre Tanker er
spired af deres Frø. JPJac.1.362. Q f end-
nu videre, endvidere. Læs endnu videre
alle Dronning A.s ArieT.PAHeib.US.l??.
3.2) (&, nu 1. br.) d. s. s. 1. end 3.2. Rahb.

længer siden end angivet. PAHeib.Sk.I.
354. Endnu denne Morgen, for et Øieblik
siden, saae jeg Elverpigen. HeibJ*oet.III.
367. Forleden lod De ham slaae Deres
Barometer istykker . . og endnu igaar put-
tede han Deres ene Gummigalosche i Kak-
kelovnen. FritzJurg.nr.23. Pont.LP.VIII.
163.

2) d. s. 8. 1. end 2. 2.1) d. s. s. I. end 2j

kom til . . var endnu den allerstørste.

Grundtv.Snorre.III.67. Det Allerværste , .

er endnu den Løgn og Sladder, som onde
Tunger kunne faae at løbe med. G4/Z6.fi849_^.

IX. 10. Herfra har man dog endnu den
skjønneste Udsigt. PalM.V

I

II.347.
||

(sj.)

ved superl. i ubest. f. naar han sang Om-
kvædet . . da opspilede han endnu videst
den tandløse Mund. Blich.III.584. Det er

*Min Krydderkringle jeg henter endnu,
| 50 allerede flaut nok, naar en Mand, der i

Den skal gjøre godt paa Veien,
| Og saa

den store Bibel, du? Winth.IV.44. endnu
kan tilføjes, at denne regent var gavmild
mod de trængende || O m. overgang til

bet. 4. *(du) fra Sjæls og Legems-Skader
|

Haver friet mig ved Din Haand,
| Lad end-

nu Din store Naade | Frie mig ud fra Nat-
tens Vaade. Kingo.443. *naar han vredes
er han endnu Fader. ZetlitzJ<fH.ll. Hauch.

Folkeforsamlingen er saa . . Meget, (over

for sin kone) kun er saadan Noget i Al-
mindelighed . . men endnu flanere er det
dog at staae sig saa slet med sig selv, og
endnu flauest at forblive uvidende derom.
Kierk.VII.139. 3.3) (1. br.) ved andre grads-
udtr. ja hille den, hvor fiinhanvarl Han
var endnu nok saa fiin som fa; om muligt
endnu finere endj Deres Almægtighed. jffosfr.

1.168. 2.2) d. s. s. I. end 2.2. (nu næsten kun 60 EF.II.2. 3.4) (nu næppe br.) d. s. s. I. end
m. bet.: af samme (sj.: lignende) slags som 3.3. PAHeib.TJS.177. *Tilsidst giør I j

det tidligere ; endnu sættes nu altid umiddel-
bart før ell. efter det led, der betegner for-
øgelsen). David tog endnu (nu : endnu flere^
Medhustruer og Hustruer. ^Sa»i.5.i 5. de
sloge . . endnu atten tusinde Mænd til Jor-

endnu til en Helgen. Oehl.C.133. saJLi.1.195.

*(gud) skjermer . . endnu |
Den Orm, min

Fod nedtiæder. IngJRSE.VII.109.

4) (nu næppe br.) d. s. s. endda 5. Kom
GrønnegJI.206. *Det værste er endnu, jeg

IV. Kentrykt »/u iWl 25
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kommen er for silde;
|
Jeg seer den hele

Troup har faaet Banesaar.Wess.65. PAHeib.
US.50. 'En Tragiker — det faaer endnu
saa være; |

Men denne plumpe Giøgler.

Oehl.S.206. tak Gud, at du endnu er slup-

pen saaledes åertra.. Hauch.I.lll.

O endog^, adv. og konj. [en'mq, æn-]
Høysg.AG.8. {ænyd. d. s.; af I. end og og
(adv.); i bet. paavirket af endda og enddog;
* talespr. (til dels ogs. i skriftspr.) i bet. 2(i)

nu fortrængt af endogsaa)
A. som adv.

1) t ved tilføjelse af et nyt led, der gør et

udtryk mere omfattende: ogsaa; tillige.

Jeg har ei allene din myndighed og dit

råd fornøden, men end og din gunst. Moth.
E64. Dyrene har ei alene Fornuft, men
endog Sprog. Tullin.II.55. ikke aleene den
Lærde, men endog enhver, der kan læse
dansk. Mall.SgH*4. Da Landet fik Rolighed,
erindrede Friderik disse sine troe Mænd.
Gerner blev Bisp i Viborg, hvortil endog
hans Lærdom giorde ham værdig, smst.306.

smst.486 (udg. 1834: ogsaa). VSO.
2) for at betegne en stigning i udtrykket,

om noget i sin art yderliggaaende, enestaa-

ende, usædvanligt ell. overraskende: selv;
tilmed; hvad mere er. 2.1) i ligefrem, be-

kræftende sætn. ApG.32.28. *Vi øve Ty-
ranni mod Beesterne, dem døde,

|
End og

uskyldig Faar, som klæde os og føde.

H.olb.Sat.I.A4>-. Hun har hørt tale om Dem;
ofte endog (olm. : endogsaa oftej. Sibb.II.

204. (jf.Drachm.VT.267). det er ikke klogt,

det er endog uforsigtist. Kierk.XIV. 268.
en ganske ung, vel- eller endog elegant
klædt yLanå. Schand.O.II.64. vi (hylder) i

din Person Troskaben, den literære Tro-
skab . . der gør sin Gerning endog upaa-
skønnet. brandes. 2'.5. 2.2) (nu næppe br.) i

nægtende forb.: selv; end. Jeg vil end og
ei forkaste det, som er det verste. MofA.

E64. ingen, endog (alm.: selv ikke^ den
Dristigste, vovede sig herigiennem. ÆitJ.

VI.17. *aldrig har jeg hørt endog en Hed-
ning

I
At tyde saa paa sig de gamle Even-

tyr. Grundtv.Optr.11.182. *Til Undergang
ei skabtes

|
Endog det mindste Frø. PalM.

Poes.II.310. 2.3) ved indrømmende bisætn.

(om blot tænkt forhold).
||

foran konj. der
mærkes et ophold ved én stavelse, end og,

nåar dens Vocål udsiges kort. Høysg.AG^S.
thi endog om hun kj endte mig . . kunde
(hun umuligt) vide noget om mit tidligere

Liv. Hauch.VI.345. JLange.L320. \\ efter

det indledende indrømmelses-udtr. Ingen maa
agte mig for en Daare; men hvis endog
(1907: hvis saa skal være^, da taaler mig
dog som en Daare. 2 Cor.11.16. Holb.Paars.

278. Hvor vi endog ellers komme . . hvad
godt vi endog nyde . . det er os dog .

.

fremmed. Mynst.Præd.(1842).7. Blich.II.

588. PMøll.lI.5. nu næsten kun efter konj.

om: *Hvo kan tænke paa den Smerte (o:

Jesu lidelse),
|
Uden med et saaret Hierte

i

Om endog en Synder leeå. Sporon.AC.2^\

Sandhed . . skal jeg uforfærdet tale, om
endog Spidsen ai Sværdet stod paa mit
Bryst. Bahb.Tilsk.l796.621. Om de endog
ikke selv have lært meget deraf, maa dog
den Sikkerhed,hvormeQfasfronomienj lærer
os at forudsige . . Himmelbegivenheder
aftvinge dem (respekt). 0rst.III.127. Mynst.
Tale.(1838).15. 2.4) (jf. bet. S; foræld.) i forb.
endog at, indledende indrømmende bisætn.

10 (om virkeligt forhold). Endog at jeg er født
paa en liden Øe . . skal jeg alligevel offre
min døde Svoger ti Mænd, jEw.JII.538.
B. (foræld.) som konj.

3) d. s. s. endda 7. han betragtedes som
en meget anseelig Mand, endog han ikke
var af høi Byrd. Hauch.V.12. JPJac.1.287.

4) d. s. s. endda 8. *Saa Mangen forstod
sine Ord at føie,

|
Endog han ikke har

meent det saa nøie. Hrz.V1.86. Endog han
20 havde været (af fine manerer), det vilde

intet have vejet saa meget som en Fjer.
JPJac.I.302.
endogsaa, adv. [en'mqsoi), æn-; dagl.

en'msa, aén-] Høysg.AG.117. (f enddogsaa.
TBruun.11.224). {cenyd. d. s.; af 1. end og
ogsaa; har (især i talespr.) fortrængt endog
(2) ; jf. : „Talespr."ievm.) 1 ) f (Z. s. s. endog 1.

den (sæd), som er saaet i den gode jord,

er den, som hører ordet, og forstaaer det,

30 og bær endogsaa (1871: ogsaaj frugt. Matth.
18.28(Chr.VI). Lutheri Reformation, som
kort tilforn begyndte, havde giordt tem-
melig Virkning end ogsaa i de Nordiske
Lande. Holb.DH.II.47. Høysg.AG.29. (jeg)

elsker jer . .
|
Ei blot i Live, men end-

ogsaa død. Bagges.Ep.261. 2) d. s. s. endog 2.

2.1) d. s. s. endog 2.i. (officerer) duellere
for ingen Ting end ogsaa med deres Over-
mænd. BoZft.Je^J.F. 6. *Dyden agtet blev,

40 endogsaa hos en Stodder. Bagges.ComF.
105. Skal der udrettes Noget, behøves
Varme, ja endogsaa Lidenskab. Goldschm.
Hjl.II.353. e. alm. 2.2) f d. s. s. endog 2.2.

jeg er . . et ejegot Gemyt . . som aldrig

søger at hevne mig, endogsaa icke paa Deg-
nen, som sætter mig et Horn paa efter et

andet. Holb.Jep.1.3. 2.3) CP d. s. s. endog 2.3.

*Hvert Ord gik ud paa Vers, hvad jeg
endogsaa skrev. Falst.0vid.105. (han kunde)

50 umueligen . . blive vred, dersom endogsaa
undertiden Grøden var sveeden. Tode.ST.
11.91. De bliver min Ven . . i hvordan
det endogsaa gaaer. PAHeib.Sk.II.348. Men
havde man endogsaa fundet Kuglen . . i

det halvraadne Kreatur, hvis var den saa?
Blich.III.511. nu næsten kun efter konj. om:
hun kan ikke hjelpe Dem, om hun end-
ogsaa ikke var upasselig. CBernh.I.165.
De skal ikke slagte Dig, selv om jeg end-

60 ogsaa bliver vred paa Dig. HCAnd. V.850.

Endossenient,et.[aii,dos(8)imaii,,-d(os-l
(sj. fndossement. Meyer.), best.f.-et [-imai^'af]

flt. -er [-'mar^'ar] T vbs. til endossere; paa-
tegning paa bagsiden af værdipapir (især

veksel), hvorved det overdrages til en anden.

naar Monsr. skaffer Pant, Caution eller
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Endossement, skal hånd gierne faae (pen-

fenej.Holb.llJ.III.S. En Vexel kan ved
Indossement overdrages til en Anden,
LovXr.52ysl880.p. La88en£0.290. en-
dossere, V. [aiido'se'ra; o^s. -dm-, ændo-]

et indossere. HandehO.(1807).81. JBaden.
FrO.Ll76). -ede ell. (sj.) -te. (fra fr. en-

dosser, af en, paa, og dos, ryg, bagside)

T overdrage vcerdipapir (især veksel) til en

anden ved paategning derpaa (paa bagsiden), lo

Podagra holdes for de Riges Syge, Men
jeg tvivler paa, at nogen laaner paa en
Vexel, just alleene fordi den er endosseret

af en Podagrico. Holb.Ep.IV.306. sa.Lig-

heg.Ssc. Stampe.IL 727. LovNr.o2ya880.
§10.
Endragt, en, ['e-n|drBg<| (f Endrægt

Moih.Eooj. (glda. endract, -drect; fra mnt.

e(i)ndracht, -drecht (jf. sv. endrakt^; af mnt.

(over) ein ell. en dragen, være enig; jf. ens, 20

overens H nu sj. (foræld.), »om modsætn.
tU Tvedragt; se endrægtig) d. s. s. Endræg-
tighed, *Lad Nordens Børn i kjærlig Een-
dxagt mødes. HCAnd.X.198. ordspr.: En-
dra^ nærer, Tvedragt tærer. Mau. 1. 177.

endræg^tig, adj. [en'drBgdi] adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en ell. (foræld.) endræ^eli^en).
{glda. endractelig, -drectelig(en), -drectig

(adj. og adv.); fra mti i. e(i)ndrachtich, -drech-

tich, (adv.:) -dracht(ich)liken; se Endragt; 30

jf. drægtig, samdrægtig; højtid., især relig.

eU. foræld^ I) (1. br.J som aaj., om personer:

som optræder, handler i indbyrdes overens-

stemmelse m. h. t. tcenkemaade, ønsiker osv.;

fuldt ud enig (i optræden, meningsytringer
osv.). Moth.E55. Der var ingen Enighed
imellem Republikerne i Grækenland , ,

men bleve de af udvortes Fiender an-
grebne, saa bleve de strax eendrægtige.
PEMiill.'422. ordspr.: Endrægtige ere mæg- 40

iige.MauJ.177. 2) som adv.: (handlende, op-
trædende, ytrende sig) i fuld enighed ell.med

enstemmighed, (disciplene) holdt eendræg-
tigen (1907: endrægtigtj ved i Bøn og
Paakaldelse. ApG.1.14. (Matthias) blev een-
drægteligen (1819: eenstemmigen) sam-
tykt, at være med de elleve apostler. smst.
1.26(Chr.VI). Bom.lo.6. det er smukt at

brødre lever éndregtig. Moth.Eoo. *Stick
udi Skeeden Sverd og lev endrægtelig. 50

HolbJ£el.IVJ2. aUe baade Ustuderede og
Lærde (bevidner) eendrægtig og ligesom
med een Mund . . at det Danske Sprog
har sin Oprindelse af det Tydske. Adr.^^/i

1762.sp.l. vi (skal) nu som før endrægtelig
dele Lykke og Ulykke med hinanden,
Hauch.V.239. FamLUen (søgte) endrægtelig
at værge (klædet). TroelsL.XIVJ.6S. O En-
dræg:tig:-hed, en, 'Lad hjertelig Een-
drægtighed

|
Og fælles Flid og Nøisom- eo

hed
I
Dem (o: et ægtepar) huusUg Fryd

berede. SalmRus.382. MothÆoS. en fæUes
Endrægtighed giorde , , bestemte Love
unødvendige. Thaar.Tale.(1785).12. Det var
altsaa i 1848. Tydskernes udfordrende Haan,
Februar-Revolutionens Udbrud , . havde

herhjemme frembragt et Sammenhold, en
Endrægtighed, som vi nu desværre savne.
Holst.I£1.47. Kredsen (var) samlet i skøn
Endrægtighed. Schand.O.IL38. Han (holdt)

en Tale om Endrægtighed og Samdræg-
tighed. Brachm.STL.lo8.
endsig^e, adv. [æn'si'a, ogs. 'æn'si's,

(')en-] (forcdd. (sj.) ell. dial.:) endsider
(Brandt.(Fædrel.l853.237.sp. 3). EFlindt.

Glimt.(1903).49. jf. FeUb.), endsiden (Ver-
ner.170). (ænyd. d. s. (PaliadiusJV.35), ogs.

end sier, end siden ofl., glda. æn sider, oldn.

enn si5r; af I, end 3.i og en komp. (oldn.

si3r, mindre), besl. m, siden, silde; jf. got.

^ana seit)s, æda. thy sithær, saa meget min-
dre, ofl.; omdannet ved tilknytning til (adv.

siden og) v. sige (se Fædrel.l8o3.279.sp.l.
UnivBlJ.34; jf. tidtr. som: for ikke at tale

om, ty. geschweige denn olgn.)) 1) i næg-
tende forb., afvisende en mulighed, et forhold
olgn., som der i endnu ringere grad kan være
tale om end om noget tidligere omtalt: endnu
mindre. Holb.Heltind.IL329. Langebek.
Breve.447. jeg (har ikke) havt mindste Tid
til at være syg, end sige til at døe, .60^-

ges.LJ.284. Ingen Magt maa nævnes liig,

end sige større, end xxxm.HCAnd.VlI.6.
TroelsL.XIII.179. desuden er Frontaliteten
kun sjældent gennemført med den exakte
Strænghed som i den ældste græske, end
sige den ægyptiske Kunst JLange.MF.183.

langt fra at lægge Vægt paa om Maleren
er en ægte Kunstner, endsige paa om han
kan male eller ej, forlanger (æstetikken) af

ham blot literære, skinpoetiske Egenskaber.
Brandes.1.511. (jeg er) ikke istand til at

undskylde, endsige begejstres for en Let-
sindighed, Pon<.jFx«.:rfS4. I (sj.) m. gen-
tagelse af nægtelsen : *Naar ei du er skim-
let, — endsige ei himlet, Becke.ND.47. 2)
(nu mindre br.) i positiv forb., fremhævende
et følgende led (fremfor et foreg.) som det,

hvorom udsagnet i langt højere grad gælder:
(hvor) meget mere; for ikke at tale om.
Vide I ikke, at vi skulle dømme Englene ?

end sige timelige Tingl lCor.6.3. Hver
Knappenaal, end sige hvert Menniske,
har jo sit eget Hoved. EPont.Men.IIIJ14.
hvis man vU troe ham en Ven af, end
sige en Formand for den , . ordførende
Tone. Bahb.Sandsig. 741. *Dog, lidet selv,

endsige stort, | Langt lettere er sagt end
gjort. GrundtvJ*S.V.427. paa tre Uger kan
man erobre en Grevinde, end sig'e hendes
Kammerjomfru, CBemh. VI.82. Kierk. VII.

86. en Socrates er det . , Verden behøver.
Dog , , tænkte Nogen derpaa, end sio^e,

hvis Mange tænkte derpaa, da behøvedes
han mindre, snist.XI.203. Hun kunde have
gaaet i Ilden for ham, endsige vist ham
over til Bækgaard, der ligger hinsides

Landevejen, Goldschm.VII.8. Brandes.X.55.

Endskab, et, en, ['ænisga-'fe] (ænyd.

d. s.; fra (ældre) ty. endschaft; „Bruges
undertiden i Steden for Endelighed," FSO.
(1793); nu sj) d. s. s. Endelighed 2a gøre

25*
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endskab på noget Moth.ETO. Med den
christelige Commission har det saavidt

naaet sit Endskab. Gram.BreveAS. Af alt

dette finder (De) hvorvidt med begge
Verker er avanceret, men at det er umu-
ligt at bestemme visse Aar eller nogen
tid til deres Endskab. Langebek.Breve.490.
Thi blev Boet . . udlagt til Magazinet, til

Afdrag paa deres Fordring . . Hvorved
Skiftet erholder sin 'EndsKa.h. Stampe.II.
357. især i udtr. som bringe ('befordre osv.)

til endskab, komme til endskab (med):
komme til endskab med noget. Moth.E70.
NKBred.TvG.50. (renteskriverne skal) be-
fordre (regnskaberne) til decision, end-
skab og qvittering. Holb.DNB.716 Anordn.
Vsl725. FrVsKrigsArt.§767. bringe alle

ting paa beste Maader til fuldkommen
Endskab og Rigtighed. Langebek.Breve.41.
GSaxild.122.
endiskont, adv.og konj. [en'sgon'^, æn-]

endskjønt. Høysg.AG.24. (ænyd. d. s.; af I.

end og skønt, jf. omendskønt, skønt; se

Falk T.Synt.236f.265f. Mikkels. Ordf.540)
indrømmende adv. og konj.

1) t som adv. l.i) d. s. s. I. end 4.1. i hvad
for Smerte Eders Aasyn endskiønt har
forvoldet mig, saa er det mig dog en
inderlig fornøyelse at jeg kand nyde Eders
Nærværelse. KomGrønneg.1.246. 1.2) d. s. s.

I. end 4.2. Kand man endskiønt Snuble
engang af Vanvare, saa er det korteste

Galskab dog altiid det Beste. smst.312.

Mall.SgH.146. mener man endskiøndt, at

nogle (stridiglieder) have haft Indflydelse

paa Valget, da kan det aldrig undgaaes,
at et saadant Valg . . maa bære Mærke
af den Tidsalders Tænkemaade, hvori det
foretages. Mynst.BlS.I.147. || i betingelses-

bisætn., indledet m. konj. om (nu: omend-
skønt/ Om du endskiønt icke næfner Per-
sonens Navn saa gir min Videnskab mig
nocksom tUkiende hvem du meener. Kom
Grønneg. 1. 249. Men om sligt endskiønt
kand giøre dem berømt for at have For-
stand, saa (har dog) deres Hierter . . ingen
Ære deraf. Pamela.L109.

2) (fra slutn. af 17. aarh.; 1. br. i talespr.

og dial. (Feilb. Esp.63); talespr. ogs. end-
skønt at (Hauch.KY.56), jf. I. at 4.i) som
underordnende konj. 2.1) d. s. s. endda 7. (de

brød deres) Pagt med mig . . endskjøndt
jeg var deres Ægtemand, siger Herren.
Jer.31.32. Saa vil jeg da icke forsage,

endskiønt der er udvortis Strid og ind-

vortis Frygt. Eummer.JS.II.34. Holb.Ep.I.
28. *Endskjøndt han troløs svigtet har sin

Ed,
I
Jeg troer dog, at han end mig elsker.

Heib.Poet.III.460. I troede ham ikke, men
Toldere og Skøger troede ham; men end-
skønt (1819: enddog^ I saa det, fortrøde
I det alligevel ikke bagefter, saa I troede
ham. Matth.21. 32 (1907). ||

(gldgs., m) i

ufuldstændig sætn. knyttet (adverbielt) til et

enkelt led. de, der har Kostgiængere, vil

ikke lade deres endskiønt gamle Piger

komme dem for nær. Ew.VIII. 99. Der
kom os en . . særdeles indtagende, end-
skiøndt noget mutladende Pige imøde.
Bagges.L.1.72. *Endskiøndt en gammel
Ven

I
Af Huset kjendes jeg vel knap igjen.

Itahb.Sandsig.582. *Endskjønt oprunden af
Konge-Æt,

| Hun væved og spandt for
Føden. Grundtv.SS.V.469. *endnu han le-

ver,
I
Endskjøndt et usselt Liv. ifj-z.ZFJ.5.

10 2.2) t d. s. s. endda 8. det er riimeligt, at
han havde taget samme Messures, end-
skiønt Sigbrit aldrig havde været til. Holb,
DH.II.31. Falst.Ovid.37. Overs.afHolbLev-
ned.175. endskiønt Grunden til en god
Handling kan være slet, saa kan den og
være goå.Eic.VL123.

3) (talespr.) nærmende sig til anv. som
sideordnende konj. ell. selvstændigt sætnings-
led: for at angive indrømmelse af, at et foreg.

20 udsagn kan behøve rettelse olgn. Jeg veed
ikke . . om han har store eller smaa Fød-
der — endskjøndt, han maa have smaa,
ellers havde det stødt mig. Goldschm.1.235.
jeg kan godt lide ham, endskønt jeg ken-
der egentlig ikke noget til ham I

endvidere, adv. [en'vi5(9)ra, æn-] (af
I. end 8.1 og komp. videre ; jf. u. endnu 3.i)

ved beretning, opregning, begrundelse olgn.:

som det næste punkt (kan næimes, al);

30 fremdeles (jf. I. end 2.1/ MO.^ og MO.
(u. enå). Men endvidere var Haandfæst-
ningens Opretholdelse en Umulighed. Fri-
dericia.A.529. Endvidere er der tillagt

Plantøren nogen Engslet. BerlTid.^Vil906.
M.2.sp.l.

II
(nu næppe br.) om en tilstands

vedvaren ud over et vist tidspunkt: frem-
deles; endnu (1.2). Medens de saaledes
endvidere raadslog om den Forældreløses
Skjæbne, havde den unge Kone stillet sig

^ ved . . Vuggen. Blich.lII.249.

£n-dækk.er, en. (nydann.) flyve-

maskine med eet dæk; monoplan. Dagbl.Vs
1910.1.sp.6. Scheller.MarO.217. VoreHerrer.
^^U1920.31.

I. Ene, en. se Ener,
II. Ene, en. [le-na] (ogs. En. VortHj.IVl.

61. JVibe.RS.17. — (sj.) Ener. VSO.L692.
Bich.I.201. Wagn.Tekn.451 ; jf. f Ener-busk
(Zetlitz.NH.43), -te (Apot.(1791).36), -træ

50 (smst.) oft.). flt. ener ell. (sjældnere) ene
(Andres.Klitf.339). (ænyd. ene (ell. en?), sv.

en, no. eine, oldn. einir; mnt. einbere maaske
fra da.; af uvis oprindelse; da. Ener (no.

einer, einar^ er egl. flt. || ordet har en tid

været meget sj. (Levin: „obs.?"j, men er nu
alm. bot.; ellers bruges mest Enebærbusk osv,

(JTusch. 118. 311)) 2( navn paa slægt af
cypresfamilien, Juniperus L. (jf. Ene-
(bær)træ oft). rive Lyng og hugge Eener.

60 PUV9I727. vAph.NathJI.214. de, som bort-

tage Lyng eller Eener i Almindingen. For-
ordn.'^/4l781.§99. 'Der sad jeg i Enerens
duftende Skjul. Bich.L201. *Efteraarsvind,

|

som suser i Eges og Eners Hegn. Jørg.D.
22. Lange.Flora.34. Esp.64.

III. ene, adj. og adv. ['cuq] (egl. best. f.
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<if n. en, 8. d. (æda. enæ, oldn. eini og (som
adv.) eina.); i bet. paavirket afmnt. ene (jf.

I. alene samt æda. enagh, eneste, enkelt, se

enig); se ogs. eneste)

1) som adj. l.i) som hest. f. til II. en,

s. d. I^) (om personer:) som i det givne til-

fælde er liden andres, især fremmedes (for-

styrrende eU. hjælpende) tilstedeværelse; uden
ledsagelse, selskab, hjælp osv.; iscer som
prced. eU. appos.: leve, bo, færdes ^gaa, lo

lide osv ) ene, udføre noget ene, (m. i alm.

tryksvagt V.:) blive, være, befinde sig, føle

sig 'ene olgn. ærlig kone taler ei ene
med mand. Moth.E57. du finder (o: føler)

dig ene . . ene midt i Vrimmelen. Mynst.
BetrJI.161.*Fm Ingeborg saa ene ( Gnindtv,
Kvædl.126: enlig) sad | I Salen med stor

l^viåe. Grundtv.PS. 1.135. *l Natten stod

jeg ene, naar Maanen opgik, | Og i Flo-
den Smaastjernerne glimted. /n^. fi5£J. FJ. ao

203. Jeg er ene i Verden, uden Paa-
rørende, uden Venner. Heib.TB.nr.34. 2.

•Hvordan man, skjøndt To, kan ene være.
I'alM.IV.272. »Ved Stranden jeg sidder
saa ene og forladt ABecke.P.5. han havde
gruet for at blive ene med en haabløs
Lidenskab. Schand.TF.II.191. Juletræet,
hvilket Kathrine og Faster Marie, som
sædvanlig, ene pyntede (alm.: var ene
om at pynte). JakKnu.G.180. (foræld, ell. 30

^icU.:) Din Husfrue er ikke ene, hvor hun
gaar (o: hun er frugtsommelig). Grundtv.PS.
1.543. Feilb. Q som præd. ttl obj.: Bonden
blev ikke lidt forskrækket, ved at se ham
saa ene. Grundtv. Saxo. III. 189. (højtid.:)

•lad mig ene (o: være ene) med min Tung-
sind. OcRCi84i;.JI.i50. I (talespr.) attrib.

der var . . ingen Mulighed for et eene
Fruentimmer at trænge igiennem en saa
talrig Skare. HegermLJ)Fort.276. smstMT. «
det er ikke saa let for et ene menneske
(o: som lever eU. bor ene) \ ene mand, se

Mand. H (mt næppe br.) om ikke-personligt op-
fattet forestilling. Consonanten . . er ene imel-
lem tvende Vocaler.fløysfirJKxJSS.y være
e n e om (iscer: et arbejde, ansvar, hverv olgn.).

•Ene om Raadet er ene om Sorgen. Grundtv.
SS.IV.338. Nu var Kristine ene om Plad-
sen fo: i hans bevidsthed). Schand.F.347. sa.

TFJIJ86. Han var ene om Arbejdet. Jørg. so
LTJ.6. Faderen var ene om at følge Aage
(tU toget). smst.57. || staa ene, dels fx. om
et barn: (kunne) staa uden at støttes (jf.
gaa ene. Gytb/1849)JX.14), dels overf.: leve

ene, være uden støtte af slcegtninge olgn. En
qvindelig Skabning, som staaer ene i Ver-
den, er . . beklagelsesværdig. Gylb.Novel.
11.64. lTim.5.5(1907). || ene to. de var
éne to. Moth.E57. Oehl.ØS.250. de befandt
sig ene To i (en) Dagligstue. Blich.II.305. io
at leve ene To, adskilte fra alt menneske-
%t Samkvem. 8mst.IV.6o6. snist.598. CEw.
F.147. (sJ.:) Vi To ene fange ham nu ikke.
Ing.LB.lM. jf.: Eene tre, os selv nok.
Bagges.L.lJ.77. 1 J) (O, sj., nu næppe br.)

m. overgang tU bet. 2: tilsyneladende attrib.

i udtr. som hans ene m. flq. subst. (som gen.

af han (al)ene;. JSneed.IV.563. "Fierde-
parten af vor Jord | Bestyrede hans eene
Pande (nu: hans p. alene). Bagges IJ88.

2) som adv. 2.1) for at betegne en frem-
hævelse af ncevnte ting (person, handling,
tilfælde osv.) og udelukkelse af alle andre.
•Jeg skriver eene ey for at Moralisere,

|

For Folk ey eene men og Sproget at po-
lere. Holb.Skiefnt.D2 c. •Hvor Øyet ikke
naaer og Gisning ene leder. Ew/1914).I.

148. *De Venner ene lignes kan | Ved
David og hans Jonatan. Grundtv. PSJII.
196. •Sin Henrik ene elsker hun i hele
Danmarks Land. Winth.VI.197. Husk, at
de (o: din familie) ene stoler paa dig —
ene afhænger af å\g. EBrand.UdenfL.117.
t i forb. m. det ensbetydende kun: dette
angaar kun eene Mandfolckene. HbU>.G^W'.
IV.4. sa.MTkr.403. Kierk.XIII.541. nu
især i forb. m. det ensbetydende alene:
TBadenjSuppl.88. taler Herren ene og alene
(Chr. VI: ikkun alleneste^ ved Mose? mon
han ikke ogsaa taler ved os. 4Mos.l2JS.
Ene og alene af den Grund var det, at

man altid laa paa Lur efter hinanden. J.

Kohl.MP.II.208. de høje Herrer af Sve-
rig (havde) brugt Natten ene alene til at
øve sig i at formere bedre Orden. JFJiww.
SS.62. 2.2) (jf H. en 12; foran adj.: om
den (det) eneste rigtige, tilfredsstillende, pri-

vilegerede olgn. disse nye og ene tilladte For-
friskningssteder. Jn^.£Jf.J.50. hun havde
ofte besvoret sin Søn at opgive sit pro-
testantiske Kjætteri og gaae over til den
ene saliggjørende 'Klrke.saÆF.V.142. Erin-
dringens Kjærlighed er den ene lykkelige.
KierkJIIJ74. den ene gyldige Rettesnor.
JLange.III.l. det er det ene rigtige

j

2j) (m. overgang til bet. 1; især dial.; jf. H.
en li; ved koll. olgn. elL ord i flt.: uden
indblanding af andet end; idel; lutter. De
første Apostle var Jøder og ene Jøder.
Brandes.IX.4o2. „javist, jeg véd — det
var jo ene Spøg .

." Sofie saa uroligt paa
ham, nej det var ikke ene Spøg, det var
det \kke.JP.JacJ.96. sikke Ben, hun har
til ham — det er ene Kiøå. BuddeJ^F.44.
(bogen) handlede om ene sørgelige ting.

Hjortø.Kv.ll8. Jeg skyder sikkert ene For-
biere. BønnelyckeSp.183.

IV. ene, v. ['e'na] -ede. vbs. -ing (s. d.).

{/xnyd. d. s., fsv. ena, af H. en, under paa-
virkn. af ell. laant fra mnt. einen, bet. 2
efter ty. sich einen; jf. forene) 1) CP ^»Eni-
ges sielden." VSO. „forældet" MO.; nu
1. br.) bringe to ell. flere (ting) tU at danne
en enhed; forene; sammenknytte. 'See
. . i Naade ned til dem (o: et brudepar)^ \

Som for dit Aasyn her staae frem, | Og
enes dig til Ære.SalmHus.377. •Vi er
een Siæl, i tvende Parter adskilt, | Hvis
hele Stræben er at enes atter. Oehl.A V.24.

•Dig blev det forbeholdt at ene Kraft
|

Med Ynsåom. Oehl.VIII.177. •(Margrete)
ened de nordiske B.\ger.smst.XXIIJ.36.
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*Da enes, hvad forhen var deelt,
| Da

vaaener vort Folk af sin Slummer,
| Da

vorder vort Land til et Heelt. Hauch.SD.
1.122. Kræfternes Spil er enet i et . . Qen-
\xVim.Kierli.VI.75. smst.XIV.107. AUe dis-

se Indflydelser og Paavirkninger har lig-

get og enet sig i hans Sind. Brandes.III.
438. smst.XI.305. XI1.U3. *Der er Kejser
og Stodder . . |

under Korsets enende
Mærke. OMads.yy. 95. 2) om overensstem- lo

melse m. h. t. beskaffenhed, sindstilstand olgn.

2.1) CP (nu næppe hr.) gøre forskellige (ting)

ens ell. ensartede; forene. *Vi søge jo Alle
en Smule Forfremmelse:

|
At ene vort

eget og Statens Gayn. Blich.I).I.l?6. Hauch.
SI).I.16. *sees ei mangen Gang det Con-
trasterende,

| Af Livet enet, finde sig til-

pas? PalM.V. 13. 2.2) om overensstemmelse
m. h.t. meninger, følelser olgn.: forlige;
gøre enige. Moth.E58. nu (sj.,jf. bet. 2.3) ^
kun i perf. part. (brugt som adj^: de vare
eenede om at formilde vor Sorg. Rahb.
Min.1785.II.92. to Kvindesjæle, saa for-

skellige i Udspring, i Fortid, i Sprog og
Kultur, som Mennesker kan være, og dog
saa inderlig eneåe. LBruun.LT.lO (jf. bet.

2.1). 2.3) enes, blive enige ell. (især:) være
enige; forliges; komme ud af det med
hinanden uden strid, de enes nok derom.
Moth.E59. (man) har . . enedes om, atter 30

at binde Christi Bekjendere til . . Cere-
monie. HNClaus.Ref.202. Min Kone og jeg
enes, uagtet vi aldrig ere enige. Hrz.VII.
223. at strides om løse Ord og at enes
paa løse Ord, er jo altid latterligt. Kierk.
v 11.314. (man) havde enedes om, at hun
skulde søge et midlertidigt Hjem i Fædre-
huset. Thyreg.BB.1.282. (mke kunne) enes
over et dørtræ, se Dørtræ 1. (overf.:) *Syn
og Hørelse er tvende Vidner,

|
Som, naar 40

de enes (0: stemmer overens), gjøre Sagen
klar. Grundtv.PS.IV.421. 2.4) ene sig, (nu
næppe br.) blive enige, det syntes, som det
skulde komme til en formelig Skilsmisse

;

men Partierne eenede sig. Engelst.Phil.48.

8 Officerer, som fra Begyndelsen af Tog-
tet havde eenet sig om at holde os en di-

stance. JJPaludan.Er.llO. jf.: Endnu ere
der de, som . . ikke kunne eene (nu: slut-

te; sig til den Tanke. MaU.(1795).355. 50

V. ene, v. se egne l.i.

VL ene-, i ssgr. af HL ene (mods. Ene-
bær, -ris, -stage, -træ, -ved af H. Enej.
{alle disse ssgr. undt. Enevold(s-) og Ene-
mærke er yngre end c. 1700; de har delvis

afløst tidligere ssgr. m. en-, se Ene-boer,
-vælde ofl. samt Enemærke) 1) (især ved
personbetegnelser) ene- hører umiddelbaH til

2. led i ssg. 1.1) svarende til HI. ene 1(2):

Ene-boer, -sidder osv. I.2) svarende tillll.f^

ene 2(i): Ene- arving, -herre, -mulighed
osv. 2) (især ved ssgr. m. vbs. ell. (part.)

adj.) ene- hører til det subst., hvortil ssg.'en

henføres, ell. hvorom den udsiges. 2.1) sva-

rende til III. ene 1(2): Ene-messe, -samtale
osv. 2.2) svarende til III. ene 2(i): Ene-be-

siddelse, -kamp, -raadende osv. 3) svarende
til III. ene 2.2: Ene-brug, -eje(ndom), -gyl-
dig, -herre osv. -arTing^, en. [VI.I.2 og
3] (1. br.) Moth.E57. Datteren . . var hans
Enearving. Pont.LR.62. -baaren, -bar,
se en-baaren, -bar. -barn, et. [VI.I.2] (l.b>:)

„Enebørn" (lærer) at sysselsætte sig paa
egen Haand. VortHj.l2.116. VilhRasm.BB.
1. 10. -berettiget, part. adj. [VI.I.2,

jf. 3] især (jur. ell. t): som har eneret til

at fremstille ell. sælge en vis vare. Kane
Cirk.'V6l818. SaUVII.189. -besiddelse,
en. [VI.2.2 og 8] (1. br.) (grundtvigianerne)
synes at gjøre Fordring paa Énebesid-
delse af den rene Lære. HNClaus.Præstefr.
38. O -bo, et, t en. [VI.I.1 ell. 2.i] ene-

boers bolig (jf. Enebohg). havde jeg levet
. . i denne fredelige Enebo. Rahb.Fort.II.
365. Rich.1.225. den hellige Frans . . be-
lærte dem om den Levevis, som de og
alle, der vil leve fromt i et Enebo, maa
følge. Jør^-.^.55. || overf. en vis Trang til

at fly fra Verden til et aandeligt Enebo.
JLange.1.347. -boer, en. [VI.I.1 ell. 2.i]

{jf. oldn. einbiii samt Enebygger) person,

som bor ene (og afsides) og (næsten) ikke

søger andres selskab; (især relig.:) eremit. I

denne . . Lund har en Eneboer opslaaet
sin Hytte. Molb.Dagb.87. PalM.ND.208.
*En Eneboer i den myldrende By,

|
han

gik paa de afsides Veje. Kaalund.297. Præ-
sident Wilson, der ifølge Tilbøjelighed
og Vane er en Eneboer og ensom Arbej-
der, holder ikke af Selskabelighed. £cr?
Tid.Vsl920.Aft.l.sp.3.

\\ (1. br.) om en kvinde

(jf. -boerske;, hun var en Eneboer, som
Skjød Verdens Mening fra sig. JFibiger.
Tale.(1867).8.

|| \ navn paa en gruppe ko-

librier. Sal.X.761. H {efter fr. solitaire) som
navn paa et brætspil; solitudespil. Legeb.I.
€.24.

Il
i ssgr. fx eneboer-agtig, -hytte, -liv

(PalM.TreD.37). O -boerske, en. [VI.
1.1 ell. 2.1] (jf. u. -boer/ (hun) havde skilt

sig fra Verden og levet som Eneboerske
i Skoven. PalM.IL.II.653. Goldschm.VL.
312. -bolig, en. [VLI.1 ell. 2.i] (sj.) d.s.s.

-bo. MO. -brng, en. {VI.2.i og 3] (nu
næppe br.) „Brug af noget, som man ei

deler med Andre; eller hvortil man har
Eneret." MO. \ -bygger, en. [VI.I.1 ell.

2.1] d. s. s. -boer. *en Enebygger, som i

Storm
I

Var dreven selsomt did fra fierne
Øer. Oehl.RE.176.
E!ne-baer, et (i bet. 2 ogs. en). [II] {æda.

d. s. (AM.)) 1) bær(kogle) af ene. HesteL.
(1703).B5v. »Det feede Sevenboom og
mørck-bruunt Eenebær | Saa sødt og dy-
digt ey i Røge-Karret ex.Lucopp.TB.A3v.
Naar man saaer Enebær, komme de op
inden otte \JgeT.vAph.Nath.II.215. *Med
Enebær fordriver man jo Myg. OehLXV.
151. OpfB.UII.318. II

om (stumper af) ene-

bærgrene. Saa strøede man Enebær paa
Gulvet. JVJen8.A.I.88. 2) ^ d.s.s. H. Ene
(jf. ogs. Enebærbusk ofl.). Blich.D.^ 1.68.
*(et) Krat, | Hvor vredne Enebær Tornene
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snoe. Aarestr.EDJ377. CVaupeU.S.33. Mentz
0^1.284. JTusch.119.311. Enebær-, t

8sgr. (i alm.) af bet. 1. -brændevin,
en. genever. VSO. Panum.lSS. -busk,
en. (jf. Enerbusk, se u. II. Ene^ fbuskfor-

met) ene. JTusch.119. vAph.(1764). Etlar.

XXII.144. 'Saa gaar vi rundt om en Ene-
bærbusk (begyndelse paa hvert vers af en

børnesang). ST & O Thyregod. Børnenes Leg.

(1907).40. -•lie, en. vAph.Nath.II.217.
Enebær . . indeholder Enebærolie. Fanum.
188. -ris, et. (jf. Eneris^ (isaer mindre)
eneb<trbusk. VSO. korte sammengroede
Enebæmis ranke . . deres Grene sammen.
CBemh.NFJV.101. JTusch.119. H ogs. (af-
skaame) grene af ene. Tørvekarve af Ene-
hæTns.SKjoldb.SM.49. -røselse, en. sa.

KH.15. -stage, en. (jf. Enestage^. af-
ktHstet stamme af ene. (Kalk.T,218j. Ene-
bærstaveme . . hegner Dyrehavsbakken.
DagNyh.V«1910J.sp.3. -træ, et. (træfor-
met) ene. JTusch.119. enebær-træers ^i87i

;

Gyveltræetsj rødder vare deres brød. Job.
30.4(Chr.VI).*EnhæT-TTæe.Holb.Metam.
6. Det slanke, cypresagtige Enebærtræ.
AndNxMS.69. -træ-olie, en. (forsk, fra
Enebærolie;. VareL.'*202.

CJ Ene-cje, et. [VI, 2.2, jf 3] andre
Skove kunde være i Privates Eneeje. Johs
Steenstr.YaldemarsJordebog.(1874).347. (om
ejendomsret:) Hun har som ugift Kvinde
. . Eneeje over sit Barn. ThitJens.(KvSamf.
1910.33jpJ2). -ejendom, en. [VI.2.J og

3] (1. br.) den Dragkiste . . var hendes
Eneejendom. JB/tcA.i7J.3S5. -ejer, en. [VI.
1.2 og 3] (især CPj at gjøre hele Samfun-
det til Ene-Eier af Alt. SibbAaJ.149. DAH.
-forhandler, en. [VI. 1.2 og 3] T (jf.
-handler;. Larsen, -gifte, et. fS''I.2.2] (sj.)

d. s. 8. Engifte. Xørreg.Naturr.280. det mo-
nogamiske Ægteskab, Enegiftet. Za/fA"i<&.

Maagen.120. O -gyldig, ad i. [VI.2j,

jf. 3] den ene sande rettroende Kirke,
der kaldte sig den enegyldige. Sibb.AaJI.
80. D&H. CP -gyldighed, en. [VI.2.2]

RosenbJn.362. den hellige Skrifts Ene-
gyldighed. JI^irJWid.i888. 565. (jf. -raadig-
(hed):; Enegyldighedskirken (o: den
katolske kirke). Sibb.Aa.I.122. QJ -han-
del, en. ryi.2.2 og 3] MothJH67. vAph.
(1759).84. Det Ostindiske Compagnie har
Enehandel paa China. YSO. MO. EHolm.
DHJ660-1720JJ240. -handler, en. [VI.
Ij og 3] (T, nu 1. br.; jf. -forhandler;. vAph.
(1764). CJ -herre, en. [VI.I.2, jf 3] (især
om konger olgn.). Constantius havde dæm-
pet alle sine Modstandere, og var bleven
Eene-}ieTTe.Holb.KhJ227. jeg sidder nu
her som Eneherre i dette deilige Huns.
Bagges.DV.Xl.20. e. br. O -herredom-
me, et. [VI.2.2, jf. 3] det lyriske Moments
Eneherredømme ophæver Romancens 'Be-
greb. Heib.ProsJIl.74. Eneherredomme ..

paa Havet. ScAeHer.JfarO.5i7. GJ -her-
skende, part. adj. [VI.2.2, J/". 3] 'ene-
herskende 'ReQQnt.Beib.Poet.IX.220. | om

(offentlig eU. olm.) mening olgn.: åen enette^

der findes; almindelig udiredi. katolicismen
er der den eneherskende religionsform

j

O -hersker, en. [VI.I.2,.;/. 3] han tænkte
paa at bUve Enehersker i Frankrig. Hauch.
VII. 197. Kierk.Vni.294. -jag^, en. 1)
[VI.2j] (jceg.) Ved Enejagt forstaas, at Jæ-
geren med eUer uden Hund opsøger og
nedlægger Vildtet. SalJX.770. 2) [VI.2.2I

10 Cl Fyrsterne fik Eneiagt paa Statens of-

fentlige Gods. Schytte.(MO.). D&H. -kam-
mer, et. [VI.2.1] ^titt næppe br.; jf. -stue,

-værelse;. MO. O -kamp, en, [VI.2a]

(jf. oldn. einvigi) kamp ml. to enkelte per-
soner; trekamp; duel. en Heldt, der af heele
Krigshæren blev udvaldt at slaaes udi
eene Kamp med den sterckeste Trojaner.
Holb.Ul.V.3. Dueller eller Eeuekamper.
sa.MTkr.459. CBemh.V.272. som en Go-

20 liath . . udfordre en David til Enekamp.
Goldschm.VI.91. JVJensJ).118. I S »„det
er Blod af | Min Faders Fiender." — ,1
en Tvekamp?" — »Nei, | Det var en Ene-
kamp (o: et mord)." OehLIV.81. | (sjj kamp,
hvor en perton kæmper ene imod flere. I

Enekamp . . | Modstaaer ei tvende Romere
een German. HauchJ)VJ.138. Maaske tit-

tede Bevidstheden om det Haabløse i en
Enekamp mellem ham og alle Byens Huse

M frem hos ham. Schand.IF.298. -karl, en.

[VI.l] (1. br. ; jf. -pige), (han) havde tjent

i Postgaarden i mange Aar som „Litsen-
broder" og Enekarl. lngJ.B.1.55. 09 -kon-
ge, en. [Vl.lj, jf. 3] (jf. -herre;. Molb,
DH.L363. to -liv, et. [VI.2.i] (1. br.)

(ved) selvvalgt Eneliv . . afskaaret fra Men-
neskesamqvem. Eahb.LBJI.89. MO. -lov-
lig, adj. [VI.2.2, jf. 3] (si.) det enelov-
lige Kongedømme af Guas Naade. Bran-

40 des.V.62. -lærer, en. [VI.I.2] (isoer emb.)
Første- eller Enelærer (paa landet). Lov
NrJ28*ysl908.§2. GJ -magt, en. [VI.2.2)

(1. br.^f. -herredømme, -vælde;. Oehl.KG.
284. Kejser (Nikolaj) udelukkede (i) Nid-
kærhed for sin Enemagt Broderen fra
hvUkensomhelst . . indflydelsesrig StUling.
Brandes.X.360. H 'Sol i Havet er begravet
. .

I
Nu med Enemagt begavet

i
Luer El-

skov dobbelt stæTi.\ Eecke.FJ.63. -mes-
50 se, en. [yi.2.i] (i den katolske kirke:) mes-

se, hvor ingen menighed er til stede (mis-
sa solitaria). FrNiels.KHJI.4o6. O -mu-
lighed, en. [Vl.1.2] (l.brj Brandes.XI.
505. CJ -mægtig, adj. [Vl.2.2] eneher-

skende, enemægtig Fyrste. Molb.DH.IL
368. BaggerJI.36. blandt Norditaliens op-
lyste Arbejdere er Socialismen enemæg-
tig. J5ro« des.ZJ.i04. -mærke, et. (\
Indemærke;. {peda. enmærki (i bet. 1); om-

60 tydning af oldn. endamerki, grænseskdj
-mærke, under paavirkning af HI. ene (jf.

Eneejendom olgn.)) 1) (jur., delvis foræld.)

jord, der tilhører en enkelt ejer, og som er

afgrænset fra andres ejendomme; privatjagt-

omraade. DL.5—10—28. *(kattene) som
Frimænd stedse ere, | Der øve Ridderspil,
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med Jagt sig eene nære
|
Paa Fælled,

Eenemærk. Holb.MpS.274. En liden Ege-
skov (ved Gammelgaard) er Enemærke og
med Gierde indhegnet. Cit.l744.(AarbLoll

F.1921.101). Forordn.'"'Ib 1840. §3. Saavel
paa Fællig som paa Enemærke (skal) Raa-
Dukke være fredede fra 1ste Juli til 12te

September. iovV4l87i.^ii. jf.: (en) Ene-
mærkeskov. Cit.1744. (AarbLollF.1921.
101). Baroniet Løvenborg Eenemærk s

Skove. Berl.Tid.-Vel776.2Till.l.sp.2.
||

(talem.; jf. bet. 2). jage paa ens ene-
mærker (o: gribe ind i en andens rettig-

heder, „gaa en i bedene") \ 2) (især i flt.)

stedligt omraade, egn, afdeling af et større

omraade olgn., som kun en enkelt ell. enkelte

ejer ell. raader for, har adgang til olgn.

det danske Folk maatte see sig . . mis-
handlet paa egne Enemærker. HNClaus.
(Fædrel.l852.405.sp.2). dersom hendesKjæ-
reste er en dygtig Snedkersvend, saa kan
der ogsaa findes en Plads for ham paa
mine Enemærker. Gylb.XII.219. HomoS.
VD.174. Anstandsmæssigt betræder han
det lille reserverede Enemærke. Cavling.

L.377. II
i udvidet bet: egn; sted. al Over-

flødighed af Væxter og Urter (er) flygtet

fra disse Enemærker. Oehl.VS.3.
\\ (overf.)

om aandeligt omraade, fagomraade, arbejds-

felt olgn. Hver Procurator fik saaledes sit

Enemærke, eller sit Kapitel i Loven, som
han maae gjøre sig . . nyttigt. PAHeib.
Sk. III. 168. *Høit over Skiemtedigtets
Enemærker.^a^-^es.D V. 711.22 7. Heib.Pros.

III. 254. (meget) paa Skolens Enemær-
ker (er ikke) som det burde være. Day
Nyh}*hl913.1.sp.l. jf.: (forfatterens) Inde-
mærke har . . temmelig snævre Grænser.
NatTid.^^liil881.Aft.l.sp.3. f -orm, en.

[VI.1.1] {efter fr. ver solitaire; zool\ bæn-
delorm. Den kaldes Eene-Orm, fordi man
har troet, at den var aliene i et og sam-
me Subjecta. vAph.Nath.II.161. Baf.(1784).
88. -pige, en. [VI.l] tjenestepige i en
husholdning, hvor der kun er een pige. Hauch.
VI1.411. ' en dansk Politiker bør helst

ligesom en Enepige kunne paatage sig

Alt i Huset. HørupJII.155. JLangej(Bran-
des.XIV.481).

I. Ener, en. [le-'nar] (ogs. En (i bet. 1.2J.

[e-'n] VortHj.IV1.61.— f Ene. vAph.(1764)).

flt. -e. {af il. en, jf. ty. ein(s)er samt Tier
osv.; sml. Enert, Etter) 1) i egl. bet., om
talstørrelse ell. -værdi, l.l) størrelse med
talværdi een; mindste hele og posi-
tive talstørrelse ell. (regne-)enhed; især

(regn.; mods. Tier osv.) om det sidste ciffer

i et (helt) flercifret tal. vAph.(1764). 9 og
4 er 13, hvoraf 3, som er Eenere, sættes

under den optælte Rads Eenere. NLHall-
ager.Regne-Konsten.(1782).ll. MO.II.1168.
(ildfluernes) Antal tiltog hurtigt fra Enere
til Tiere, Hundreder, ja maaske Tusinder.
Brehm.DL.III.319. Tallene skrives saa-

ledes, at Kommaerne staar lige under
hverandre. Derved kommer Enerne under

Enerne, Tiendedelene under Tiendedelene
o. s. V. RegnebMell.1.38. 721 = 7 Hundreder
4- 2 Tiere -f 1 Ener. SaVV.873. 1.2) brik
(side af en terning osv.) med eet „øje"
ell. med værdien een (jf. 'Enert) ; ogs. om
spillekort (alm. Es): den laveste Tarok
(Enen: en Harlekin) kaldes Pagaten.Forf
Hj.IVl.61. 2) i sammenligning ell. billedl.

Fuglen er som en Ener, Mennesket, der
10 er sig selv, mere end en Tier. Kierk.X.45.

smst.XlV.43. Høffd.Psyk.123. som om Men-
neskeheden overhovedet ikke bestod af

Millioner Enere, men af nogle yderst faa
store Enere og Millioner af Nuller. Bran-
des.IX.91. (han) saa paa Asmadæus som
et mangechifret Tal, der har faaet Øje
paa en sølle Ener. Stuck.III.383. Lenin er
ingen Napoleon, han er mellem de andre
Bolsjeviker kun en høj Ener. PoUVel920.

20 8.sp.6.

II. Ener, en. se H. Ene.
I. Ene-raade, subst. [VL2.2] (sj.) som

vbs. til II. -raade: eneraaden; eneraadighed

(1). dette Peder Oxes Dobbeltforhold, hans
afgjorte Magt og Indgriben overalt, og
hans Unddragen sig for hvert Skær af

Eneraade. TroelsL.Peder Oxe.(1906).162. II.

-raade, v. [VI.2.2] (næsten kun som part.

adj. (se -raadendej og (1. br.) som vbs.; jf.

30 I. -raade^. Han havde da altid undret sig

over, at Faderen, der ellers eneraadede i

Huset, fandt sig i dette Besøg af to ældre
BsLUxer. EBrand.UB.47. at gøre Indskrænk-
ninger i Mandens Eneraaden over Fælles-
boet. Foriff/.IIJ5. 3/. -raadende, part.

adj. [VI.2.2I [-irå-Wåana] (især O; j/.-raade^.

han er eneraadende i forretningen, i huset
j

II fji'/". -herskende^, (dette var) ikke den ene-
raadende Betragtning. Moltesen.(DTidsskr.

40 1906.386). -raadis, adj. [VI.2.2] [-.rå-oai]

^fenraadig. Moth.E56. VSO. MO.). som tager

beslutninger og handler uden at ville ell. be-

høve at følge andres raad. *Du (o: gud)
var trofast, du var naadig, | Du var øm
og eneraadig. Grundtv.SS.I11.281. smst.367.

I de fleste Forfatninger er den offentlige

Mening dog ikke eneraadig. For at det
ikke skal gaa for hastig, giver man Kongen
etYeto.H0rup.il.156.

II
(vist kun hos Sibb.;

50 jf. u. Eneraadighed, Enegyldighedj. Hos
de Eneraadige (0: katolikkerne) var denne
Tanke først opstasiet. Sibb.Aa.II.3. -raa-
dighed, en. [VI.2.2] 1) a/"-raadig. Over-
legenheden . . skal (ikke) blive Eneraadig-
hed. HNClaus.SO.5. Brandes.IV.230. \\ (vist

kun hos Sibb.; jf. -raadigj. Eneraadig-
hedskirken (o: den katolske kirke). Sibb.

Aa.I.l22. 2) fuUl raadighed (over noget);

ret til at raade ene (være eneraadende). Det
60 er farligt at give nogen Eneraadighed i

Ting af stor Vigtighed. VSO. have eneraa-
dighed over noget j

-ret, en. [VI.2.2, jf.

3] {if. Levin dadlet af Trojel 1776 som ny-
dann.) xidelukkende ret (til noget), især om
lovhjemlet ret til alene at forarbejde ell. for-

handle noget olgn.; monopol; patent; privi-
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kgium. (i st. f.flt. bruges ofte Enerettig-
heder. MO.). *0g rasende skal man sig

selv frasige
|
Al Eneret til hver Lyksalig-

hed;
I
Og ansee aUe Jordens Børn for

lige. Pram.(BahbXB.II.49o). „Det er nem-
lig mig, der har opfundet hende, og jeg
forbeholder mig —" — „Eneret paa Deres
Opfindelse i Henhold til Plakaten af o.s. v."

Bøgh. III. 181. Hage.''S76. Staten har paa
dansk Land- og Søterritorium Eneret til

Anlæg og Drift af Telegrafer og Telefoner.
LovXr.84^'/il897.§l. MunchPet.DB.1.108. ||

uegl. Mændene har . . altsaa ogsaa Eneret
?aa at blive voxne. Hostr.KGJ.J.0. Brandes.
1.218.

Energi, en. [enBr'gi-'; gldgs. -'/i'; i ssgr.

-'gi-] ftt. (fys.) -er.'ilaant i slutn. af 18.

aarh. fra fr. énergie ; af gr. en-érgeia (af
érgon, gerning, værk)) (udpræget) evne til

handling ell. virksomhed; handlekraft;
(fys.:) kraft, der kan omsattes til ell. maales
ved arbejde; arbejdsevne. Til at forskaffe

sig og Loven Lydighed hører physisk
Energie hos Øvrigheden. Birckner.Tr.56.
Ligesom Stoffet antages at bestaa under
alle Forandringer, saaledes antages den
Sum af Energi (o: Arbejdsevne, Evne til

at overvinde Modstand), der ytrer sig i

den materielle Natur, at forbUve den sam-
me. HøffdP'syk.H2. en karakteristisk Egen-
skab for Energierne (er), at de kunne an-
tage forskellige YoxmeT. Paulsen. 11.571.
(Peder Most) fi (atter) Sansernes Brug .

.

(han) samlede al sin Energi og rejste sig.

Christmas.StyrmandMost.(1903). 156. sam-
menbidt energi '< | heraf (fys.) ssgr. som
Energi -forvandling, -kilde, -mængde ofl.

energisk, adj. [e'nBr'gis^, ogs. -qis^]

(fra ty. energisch (fr. energiquey) adj. ttl

Energi, især om mennesker: som har (og
viser) energi. JBaden.FrO. den fra al ener-
gisk Tænkning uadskillelige Dristighed i

at drage Konsekvenserne. AjBi)racA»».J./^.

36. de bUlige Skrivestuer med hurtig Rets-
hjælp og energisk Inkasso. OBung.P.6.
\ Ene-rise, et. [VI.2.2, jf. 3] som overs.

af Monarki. Molb.DHJ.179. -ris, et [II]

(ænyd. d. s.; nu sj.) d. s. s. Enebærris. VSO.
1.692. Begtr.SjæU.II.299.
Enert, en. ['e-'nard] flt. -er. {dagl. (vulg.)

udvidelse af I. Ener, jf. Tiert osv., se Sand-
feldJens.S.59) d. s. s. I. Ener 1 » (i klinkspil

olgn.). en stor skinnende Buxeknap, en
af dem, der omsat efter Klinkspillets Mønt-
fod kaldtes en Enert. Markman.Fort.30. jf.
D&H.
Ene-mm, et. se Enrum.
O enervere, v. [enBr've'ra] -ede. vbs.

-lug ell. (1. br.) Enervation (JBaden.FrO ).

{af lat. enervare; jf. Nerve) berøve kraft
og styrke; svække; udmatte (nu næsten
kun om mennesker), disse kostbare Tog fo

:

korstogene), hvorved Europa enerveredes,
og blottedes for Mandskab. Holb.Kh.oSl.
alle, som overgive sig til en omløbende
Vellyst med det andet Kiøn . . maa (riød-

vendigvis) enerveres. Buge.FT.231. al Tale
om Forargelse i Forhold til (kristendommen)
som Lære er Misforstaaelse, er at enervere
Stødet i Forargelsens Anstød. Kierk.XII.
101. oprevet af det enerverende Liv paa
et Badested. SvLaJ'ruG.50. et træt, ener-
veret Udseende. J'rJe?isJ).58.

enes, v. se IV. ene.
GP ene-saliggerende, part.adj.[yi.S]

10 (jf.u.IU.ene 2.2j. Saaby.^ QP -samtale, en.
[VI.2.1]« MO.; jf Enetale i; samtale (i en-
rum) nd. to. en Skolepog, der ikke for det
Godes Skyld har en Enesamtale med Lære-
ren, efter at de Andre har forladt Klassen.
Gjel.M.227. Pont.LP.VlII.82. -sidder,
en. [Vl.la] -jsed'ar] (sj.) person, der lever en-
somt (jf. -boer). Eensidderen eller Ere-
miten. GrundtvJSnorre.1.223. jf. Enesid-
d er liv, om et liv som ugift. sa.SS.V.69.

2Q -staaende, part. adj. [VI.2.i] [-|Sdå'ana]

(„Nyt Ord, der bruges meget." Levin; jf.
eneste 1.5) I) O wÆn forbindelse m. andre
(afsamme slags); ene (III.l j); enlig; isoleret.
Forgrunden adskilles ved nogle enestaa-
ende Buske . . fra Ba.ggmnden.Hrz.XII.
125. Et Par Luger dinglede mat paa Hængs-
lerne ned mod en enestaaende Trillebør.
Schand.AE.131. JJessen.A.36. om en del af
et kunstværk, som staar uden nødvendig til-

30 hiutning til det fule: De Scener, der her
kaldes enestaaende, ere det kun tilsyne-
ladende. De staae i Vfrkeligheden adle i

indbyrdes Forbindelse. Brz.XF7.396. | om
det enkelte menneske i (tænkt) adskillelse fra
samfundet. I den enestaaende Tilstand
have Menneskene Alle en Frihed, som kun
er indskrænket ved Naturforholdene; i

Samfundet maa Mennesket bortgive . . Me-
§et af sin Frihed. 0r8f.JZ.5O. JohsSteenstr.
tatsrettens Udvikling.(1916).76. selv den

Enestaaende staar ikke alene, behøver for
nogenledes at begribes, Indsigt i titusind
FoTndsætniageTJBrandes.MB.21. Q (sj.)uden
hjælp ell. venner, det var som der udstrøm-
mede et Ædderhav af Løgnord . . mod
det enestaaende, blødende Danmark. Jn^.
EF.VIII.177. I (gram., sj.) som overs, af
lat. disjunctivus: t stilling som prædikatsord
(mods. attributiv;. Bask.FS.I.31. HjælpeO.

50 82. som overs, af lat. absolutus: udm (sæd-
vanlig) grammatisktilknytning; absolut. Sted-
ordet hvad bruges . . enestaaende som Ud-
raab til Tegn paa Forundring eller Vre-
de: Hvad (lor noget)? tør du sige mig
imod? Lefolii. Sproglærens Grundbegreber.
(1871).104. 2) uden sidestykke; eneste i

sin slags, paa sin tid osv.; af usædvanlig be-

skaffenhed. *saadan en Kunde (i en kro)
\

med saadan en Mave, | det er en enestaa-
60 ende | Himlens Naadegave. Schand.SD.141.

hun (kom) tU at betragte sig selv som no-
get Mærkeligt, Enestaaende. JPJac.II.4.
han er enestaaende fræk

| Q) -staaen-
bed, en. (1. br.) den egenskab at være ene-

staaende (2). ved sin Sjældenhed, eller ret-

tere Enestaaenhed, staar det som det der

rv^. Rentrykt */u 1921 26
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giver Æventyret dets KaiTa.ls.teT.AOlr.FA.

154. -sta^e, en. [II] (sj.) d. s. s. Enebær-
stage. Moth.É72. Man hører vel endnu
hist og her paa Landet Eneriis, Enestager.
Levin. CP -stand, en. [VI.2.i] (1. br.) som
overs, af Cølibat. Præsternes Enestand. Ot-
tosen.YH.1.205. H0lr.KP.I.121.
eneste, adj. ['e'nesda] {glda. d. s., fsv.

og no. enaste; superl. af III. ene, sammen-
blandet m. (glda.) superl. enigste (af æda.
enigh, enugh; se III. ene^ og m. adj. enstig;

jf. Eneste-gaard, -skilling)

1) som (attrib. ell. selvstændigt) adj. i ube-

stemt anv. l.i) e(e)n eneste, kun e(e)n

enkelt, (de kunde) været faldne ved et ene-
ste Aaxidepust. Visd.ll .21. det (er) ingen
Under, at han i Løbet af sit ulyksalige
Liv begyndte paa hundrede Ting, uden at

føre eUer at kunne føre en eneste af dem
til Ende. Ew.VIII.28. jeg har liidt — i

tyve lange Aar, uden en eneste glad Dag,
uden en eneste rolig Nat. Gylb.Novel.II.78.

hvor er der en Vei saa eensom, at kun
Een, een Eneste . . kjender den. Kierk.XII.
11.

II
efternægtelse : ikke (e)en eneste 0^5'«.

o: slet ingen; ingen som helst, du maa ikke
overtræde eet eneste af din Herres Ord,
Jud.2.6. jeg har min Troe ingen (nu: ikke
en ell. eenj eeneste Skilling. Holb.Jep.1.4.

der var Ingen, ikke een Eneste . . som tog
sit Vidnesbyrd tilbage. Mynst.Betr.1.310.
ikke een Eneste, ganske bogstaveligt ikke
een Eneste bliver ham tro. Kierk.XIV.328.
mindre olm. efter den delvise nægtelse sjæl-

den: Vi ere saa sammensatte . . Væsner,
at sjelden en eneste (0: kun een enkelt)

Vilje . . er tilstede i Overvejelse. Goldschm.
L.I.415.

II (jf.ll. en 11^ en eneste, om
hvad der udgør (e)en samlet masse, (e)et sam-
menhængende hele olgn. Engen var et eneste
Blomstertæppe. Pont.LP. V11.22. 1 .2) i udtr.

nogen eneste, (i nægtende, spørgende, be-

tingende sætn. ; nu kun i skødesløst spr.) d. s. s.

e(e)n eneste. Forfatteren (maa) beMende,
at han ikke veed nogen eneste Indvending
mod denne 'Examen.Mynst.(DUgeskr.II.65j.
Er der nogen Eneste iblandt os, hvis Liv .

.

kunde kaldes end den svageste Stræben i

denne Retning. Kierk.Bl.lOl. KierhXIV.
125. 1.3) hver eneste (een), (isærtalespr.),

som forstærkelse af pron. hver (jf. evig(ste)):

hver uden undtagelse; alle. VSO. Ordene
faldt kun smaat, men det var Hjerteord
hvert eneste et. HCAnd.VI.242. *Hver ene-
ste Tomme (0: af en grund)

|
drives op til

den allerhøjeste Pris
|
med den store Trom-

me I Kaalund.322. 1.4) (m. overgang til bet.3;

dial.) uden foreg. art. ell. pron.: ene (III.2.3).

Det er en gal Tro, at Paris lugter af eneste
Eau de Cologne. SophClauss.AP.65. (han)
drømte eneste Palmer, Violinkoncerter og
Pariserinder. sms<.50i. Rørd.BB.99. 1.5)

(paavirket af ty. einzigj d. s. s. enestaaende
2. Det jødiske Folks Historie er . . aldeles
eneste. Blich.Jød.3. et Menneske, som med
en . . næsten eneste Uegennyttighed . . kun

har villet Eet. Kierk.XIV.98. (han) er det
festligste Mandfolk, jeg har truffet . . Et
Humør som hans er noget eneste. Gravl.
(AalborgVenstreblad.^'^U1921.2.sp.3). nu især
(1. br.) i forb. som eneste i sin slags: (vær-
ket) vilde have blevet et nyt og eeneste i

sit Slags. Bagges.L.II.35. Hrz.V.60. jf.: (ki-

nesernes) Skrift, der i sin Natur . . er eneste
i YeTden. Molb.F.50.

10 2) (jf.ll. en 8.2 og 12.2^ som (attrib. ell.

selvstændigt) adj. i bestemt anv. 2.1) for at

betegne, at der af en vis art kun findes
det enkelte individ, tag nu din Søn, din
eneste, som du haver kjær, Isaak. lMos.22.
2. dette er det evige Liv, at de kjende
dig, den eneste sande Gviå.Joh.17.3. •Sand-
heds Vej,

I

Den eneste og rette. SalmHj.
116.2. Eolb.Jean.III. 5. (fængslet) havde
kun den eneste Indgang. Ing.EF.II.119.

io HCAnd.VIII.203. *Herre, rødmer du ej

af Skam:
|
Det var den Fattiges eneste

Laml (om Tove; jf. 2Sam.l2.3ffT).JPJac.I.
320.

II
ogs. uden bestemm^lsesord i udtr. ene-

ste barn (ogs. søn, sjældnere datter; jf.
Enebarnj. Han var eneste Søn. Hun var
(sine Forældres) eneste Barn. MO. jf. : Ene-
ste Bain. Blich. III. 647 (novelletitel), samt:
Hans Jørgen og Anna Eva var begge
EnestehøTn.Vejrup.KM.60. || ogs. i flt. for

30 at betegne, at der ikke er flere (end de for-
holdsvis faa) af den nævnte art. mine to
ældre og eneste Brødre vare faldne. PA
Heib.Sk.1.105. De eneste Overlevende efter

Slaget. -MO. (græde) har jeg ikke kunnet
i de sidste otte Aar, siden jeg mistede
mine to eneste Børn. JakKnu.GP.173. 2.2)

(efter best. art., især som præd. ell. subj. ved
være, blive olgn. verber og i olm. m. flg. be-

stemmende relativsætn.) for at betegne, at ud-
40 sagnet kun gælder den ell. det ell. alle de

(forholdsvis faa)nævnte ting. det eene-
ste, som hånd er bange for er Mester Erich.
Holb.Jep.I.l. Den eeniste Forskiæl imellem
at kiøbe en Hare, og at faa en til foræring,
er, at jeg for det sidste maa skrive et Com-
pliment-Brev og give 6, 8 /J til Post-Penge
oven i Kiøbet. sa.Vgs.II.l. Altsaa bliver det
fjerde slags det eneste, som hér . . skal
handles om. Høysg.AG.7. Det var de ene-

50 ste Malerier, vi havde tilbage af denne .

.

UesteT.Høyen.(Fædrel.l860.78.sp.l). Det er
det eneste Spanske, jeg kan (o: det eneste

eg kan af spansk). Schand.BS.306. *Kær-
ighed fra Gud

|
er det store Bud, | er

det eneste, jeg véd. JSchjørring.Sange og
Bim.(1898).10. den eneste Ene, der kan
bryde JeTnaaget. Sick.H.87. det er de to

eneste kopper, der endnu er hele
j
MO.

det skulde da (ogsaa) være det eneste (0:

60 det eneste, der skulde kunne overtale mig,

som jeg brød mig om, osv.)
\ (jf. Feilb.).

||

m. nægtelse: vi er ikke de eneste (0: der

er andre end os), der er glade i dag
\
MO.

|i (sj.) han havde fundet et af de eneste
(o: faa) Huse . . der var saaledes, som han
ønskede det. CBemh.NF.XI.146. 2.3) f (jf.

il
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ni. ene 1.3^ attrib. ved 8ubst., der betegner

en enkelt ttng, for at angive denne som (i

en vis henseende) eneste inden for sin (ikke

nævnte) art. havde han end aldrig anden
Adkomst (til udødeligheden), end den eene-
ste (nti: 'det ene værkj Sigrid, dette vor
Digtekunsts maaske originaleste Mester-
værk. Eahb.LB.II.93. BeibærosJIIJ.23.

3) (jf. bet. 1.4; nu sj., kun poet.) som adv.:

udelukkende; alene; kun; ene (111.2.3). lo

Moth.Eo9. efterdi vort Norden har eneste
og alene den Ære, at. Gram.Breve.210. *Jeg
mærker eeneste paa Øllets slette Smag,

|

At det er nær imod den sidste Domme-
Dag. jPrBorw./ScwmPoef..56. Jeg har nu i

To gange Syv Aar og derover boet i en
af Norges Field-Dale . . og eneste anvendt
Tiden paa at prædike for Bønder o^ cate-

chisere med en raa Ungdom. iJu^e.i'T.iiS.

•Eneste en enkelt
|
Stedmoderblomst staar 20

stmnk. Stuck.S.16.

Eneste-barn, et. se u. eneste 2.i.

-^aard, en. {af eneste ell. snarere af adi.

enstig; jf. Enstedgaard; se ogs. Enesteskil-
ling; foræld, og dtal.) gaard, der allr. før
udskiftningstiden laa uden for landsbyen og
havde sin jord for sig selv (mods. Udflytter-
gaard;. MothÆSB. EPont.Atlas.Il.236. Møll
E.1.527. matrikler fra (Chr.) 5.s tid, da
den ældgamle samlede landsbybebyggelse io
endnu ikke var sprængt, og der foruden
landsbyer og herregårde kun fandtes få

enestegårde fjærnt fra by. HVClaus.H.23.
Ene-stemme, en. [VI.I.2] J" (1. br.)

overs, a/" Solostemme. Højtideligheden slut-

tede med, at der fra Orgelet med Enestem-
me blev sunget „Dejfig er Jorden". JBeri

Tid.'V6l90o.AftJ2.8p.l

Eneste-skat, en. [I.1] (fagl.) d. s. s.

Enkeltskat. D&n.II.631. det georgeistiske 40
Beskatningssystems Krav om en Eneste-
skat paa Jorden. DagNyh.^/3l921.o.sp.2.
-skilling, en. {af eneste ell. snarere af
adj. enstig; jf. Ensterskilling samt bomh.
enstigga, enesteskilling (Esp.6o); se ogs.

Enestegaard; foræld.) mønt med va^rdien
een skilling. Ach kiære Troels! vexl mig
en To Skilling for to eeniste Skillinger?
Eolb.Bars.1.2. sa.Ygs.1.4. ECAnd.IV.56.
Hans hele Brugscapital . . bestod i en Kob- 50
bermark og nogle Enesteskillinger. 5iocA
Suhr.ÆS.Y1.112. Lignelsen om Konen, der
har tabt sin Enesteskilling (jf. Ltic.15.8).
JLange.MF.182. Schand.UM.Ud. AarbFr-
borg.1918.91. CReimerJi^B.100.

|| (overf, sj.)

•Og hun gav mig et Kys paa Munden,
|

som ikke var Enesteskillinger. SophClauss.
D.23.
Ene-stne, en. [VI.2.2] paa hospital olgn.

:

sygestue for en enkelt patient (mods. Fælles- 60
stue; jf. -værelse/ S&B.
en-etag^es, adj. om bygning: som he-

staar af een etage foruden kælder- og tag-
etage (jf. Etage j. Schand.AE.99. ogs. som ssg.

:

enetages-huse olgn. JJPaludan.Er.58. Gyr
Lemche.E.50.

O Ene-tale, en. [VI.2.1] 1) d. s. s.

-samtale. GrundtvJPSJ.Ul. *derfor hented
jeg dig ud

I

til enetale med mig. NMøU,
Antig.4. 2) en enkelt persons tale; (iseer i

skuespil, mods-Dialog) monolog. vAph.(1764).
hendes Lidenskabelighed . . havde ofte

fivet Anledning til huslige Optrin, der
og kun vare Enetaler, medens Manden

(iagttog) TaM%hQå.Ing.EF.Y.3o. Macbeth
staar i sin første Enetale . . tvivlraadig
med Hamlets Betænkeligheder. Brandes.
Vni.490. -træ, et. [II] fj/. Enertræ, se

u. II. Ene; 1. br.) 1) d.s. s. IL Ene. Ene-
træerne stod fulde af Bær. TolderlJ'JII.
154. 2) d. s. s. -ved. Moth.E72. -Ted, et
\il\(sj.; jf. -træ 2). FolkLægem.1.21.
Enevold, en. ['enaivcol', i ssgr. 'e-na-

(1 vml ' S-] {ænyd. en(e)vold(s-), oldn. einvald.
(bet. 1); af 111. ene 2.1 og i; nu kun i en række
især litterære (historiske) ssgr.; egl.: uind-
skrænket magt i alm., jf. Enemagt samt
Enevoldsret, Enevoldsherre slutn.) I) (sj.)

om en fyrstes magt over et landomraade, som
han ikke deler med andre fyrster, •han stolt

foragted Haralds Enevold. OehlXf.139. (jf.
u. Enevoldskonge/ 2) forfatning, hvor mag-
ten er samlet i en enkelt persons haand; ene-
vælde; suverænitet. MothJE58. overf.: •Al-
drig blandt Fædre man Enevold (o: ene-

voldskonge) saa' |
Odel udskifte. Grundtv.

PSJV.90. I (sj.) om en stands uindskræn-
kede magt jf. : et Eenevolds-Aristocratie i

600 Personers Hænder. FrSneedJ.398. \
enevolds, adj. {vel forkortet af ssgr. som
Enevoldskonge) enevældig, paa en Tid, da
Kongen som enevolds havde samme Magt
over Statens som over sine private An-
liggender. KFabricius. Griffenfeld.(1910).
79. Enevolds-herre, en. {ænyd. d. s.)

enevældig herre (især om regent), (han be-

gyndte) at regiere som en Eene -Volds
VLeTTe.Eolb.Kh.824. Bagges.NK.380.

||
(sj.)

for sin evige Lykke (raader) Enhver selv,

og er saaledes Enevoldsherre over sin
høiere Skiebne. Oehl.lII.314. f -herre-
dom, et. EolbJlp.Y.*51. d. 8. «. -herre-
domme, et. enevældig regering. YSO. e.

br. -konge, en. (jf. -herre/ Moth.E58.
Jeg har nu hørt en ny Tid ringes ind i

Danmark med Gravklokkeme over vor
sidste Enevoldskonge. Ing. EF. YIII. 152.
Schand.TF.lI.333.\\(overf., om gud) Gnindtv.
SS.1.145.

II (jf Enevæld 1 ; sj.) Harald Haar-
fager, Norges første Eenevolds Konge. Mali.
SgE.4. -magt, en. {først brugt i Konge-
loven (1665), se ADJørg.G.1.224) Kongens
Enevolds Magt. DL.1—1—1. De fleste Sta-

ter i Verden begynde med Folkeregie-
ringer, og endes med Eenevoldsmagten.
JSneedJ.277. enevoldsmagtens indførelse

i

II (sj.) uden politisk bet. Guds Unitet og
Eenevolds -Magt negtes. Eolb. Ep. 11. 131.

-regering, en. Mall.SgE.426. e. br. \
-ret, en. (overf.) d. s. s. Eneret. Monopoler
i Videnskaberne . . give en eneste Mand
ofte Enevolds-Ret over en heel Videnskab.

26*
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JSneed.in.98. OSSnevælde, en (FOuldb.
1.165. FrHamm.Adel.IV,2) og (nu sj.) et

(NordBrun.Jon.7. Høffd.E.519). ['e-n8|Væl8]

(\ Enevæld (intk.). PMøU.1.77. jf.: (tale i)

Enevældstone. Riget}^l6l912.3.sp.3). {jf. no.

einvelde, intk.; af III. ene 2.1 og 2; jf. Ene-
vold; dannet i 18. aarh., sj. før slutn. af
18. aarh.) uindskrænket regeringsmagt (suve-

rænitet) ell. forfatningsform (absolutisme).

*Eenevældets Arm skal Borger-Frihed kue.
NordBrun. Jon. 7. FGuldb.1.165. Menne
Adel

I

Har . . det tunge Kongescepter
brudt, I Har stækket Enevældens Ørne-
vinge. Blich. JohGray. 107. Enevældet . .

lagde Stavnsbaandets Aag paa . . Bønder.
Fædrel.l840.sp.2525. det faderlige Enevæl-
de. HBegtr.DF.I.21. (HCAndersen) var født
under Enevælden, og kunde dog se Ar-
bejderbevægelsens første Begyndelse in-

den han åøåe.JVJens.A.1.259. jf.:*(poeten)

over Sindet hersker brat,
|
Som Eenevæl-

des-Konge. Beenb.II.61. || overf., ofte iron.

*Du (0: birketræet) nedlagt har i Pædago-
gens Haand

|
Det Scepter, han med Eene-

vælde tører. FGuldb.(Rahb.LBJ.614). I

vilde høre om Allahs Enevælde, om Ko-
ranens Velsignelse. EBrand.M.133. ene-
vseldig^, adj. ['e-naivæl'di] (af III. ene 2.i

og 2; jf. æda. enwaldugh, -wældugh(ær), -wal-
dær, oldn. einvaldr; især polit.) udstyret med
uindskrænket (regerings)magt (enevælde); ene-

volds-, den enevældige Villie (fandt) alle-

vegne . . Underkastelse. ifiV^C/aMS.FF.506.

sp.l. Engelands Magt er . . saaledes til-

taget, at Engeland nu agtes for at være
omtrent enevældig til Søes. Grundtv.Krøn.
XVIII, om regeringshandlinger olgn., som hø-

rer til, stemmer med enevælde olgn. : Livegen-
skabets Ophævelse . . var en paa én Gang
folkelig og enevældig Forholdsregel. Bran-
des.X.38é.

II (overf, spot.) F. (havde) ene-
vældig .. styret Bxitiken.Schand.TF.I.102.
J. L. Heiberg . . havde været næsten ene-
vældig Overkritiker i Danmark. HBegtr.
DF.IV.282.
Ene-værelse, et. [VT.2.1] værelse for

en enkelt person (fx. paa hotel; mods. Dob-
beltværelsej. MO. paa hospital olgn. (jf.
-stue;.- EBode.S.120. Tilsk.1917.1.242.

en-farvet, part. adj. (sj.) som kun har
een farve (mods.: mangefarvet; jf. ensfar-

vet j. Drejer.BotTerm.176. selv mellem een-
farvede Æg af samme Grundtone findes
der iøinefaldende Farvespil. 5o<7an.7I.i0i.

-fods-akse, en. (bat.) akse, som stadig

vokser i een og samme hovedretning; mono-
podium (mods. Kædeaksej. Warm.Bot.72.

I. Enfold, en (ogs. et. PEBenzon.S.217.
FIsraelsen.Ragna.(1900).133). [ie-n,f(ol'] (jf
SV. enfald; vist dannet af Oehl. efter ty. ein-

falt, som bet.-modsætn. <i? Enfoldighea 3; jf.
II. enfold; O, især højtid.) d. s. s. Enfoldig-
hed Cl og især) 2. *Der er en hellig Een-
fold, paa Latin

|
Jeg troer benævnt: sancta

simplicitas. Oehl. IX. 96. sligt regner jeg
mere til Enfoldighed, end til hellig Een-

fold. sa.Øen.(1824).II.87. (jf. hellig). Hauch.
MfU.205. *i sin Eenfold taler her Legen-
den. PalM.VII.249. ApG.2.46(1907; se u.
Enfoldighed 2). jf. : *Der ligger Sandhed .

.

i dit Enfoldsord. Oehl.XII.344. II. O en-
fold, adj. ['e'nifcnl'] (glda. d. s. (sv. enfald,
no. einiaXd), oldn. einfaldr, oeng. anfeald, oht.

einfalt, got. ainfalj)s; af II. en og Fold
||

sj.; i nyda. vistnok ved indflydelse fra I. En-
10 fold ell. som overs, af ty. einfach) d. s. s. en-

foldig 1. Moth.E55. den, hvis Grandskning
af de jordiske Bevægelser har viist ham
de ligesaa eenfolde som nødvendige Love,
som deri herske. Ørst. 1. 74. smst.VII.158.
Begrebet om den rene Væren som det
ubestemte, enfolde Umiddelbare. J5røcAner.

PhilosophiensHist.II.(1874). 257. det mest
enfolde Sindbilled. Brandes 11.155. (jf. en-
foldig 2:) smst.XII.380.

|| f (bot.) oin en
20 frugt, som er opstaaet af een frugtknude i

een blomst (enkeltfrugt; jf. Flerfoldsfrugtj.
Drejer.BotTerm.105.111. enfoldelis, adv.
[enifcnl'dali] ogs. -i ( Grundtv.PS. III. 400),
-en (Moth.E55. Holb.Ep.lV.300). (glda.

enfollelighe (adv.), fsv. enfaldeliker (adj );
sj., forasid.) som adv. til enfoldig (især i

bet. 2). *(menneskene) lære idel Tant og
Svig,

I

Af egen Kløgt udspundet,
|
Thi

Hjertet ej enfoldelig
|
I Herrens Ord er

30 grundet. SalmHj.340.2. det er sikkerst . .

alleene eenfoldeligen at sige, at Gud lem-
ger Straffen efter Misgierningernes Stor-
ed. Holb.EpJV.300. CP Enfold-hed, en.

[II] (sj.) den egenskab at være enfold(ig). 1)

til enfoldig 1. (fremstillingen) faaer sin
Folkelighed ved Udtrykkets Eenfoldhed,
Overskuelighed. Ørst.II.102. I Rosen mø-
der os en ny Mangfoldighed, som netop
er Liliens Eenfoldhed modsat. smst.III.151.

40 2) til enfoldig 2. gode Gjerninger, øvede
i Sjelens Ydmyghed og Enfoldhed. HN
Claus.Præstefr.13.
enfoldig, adj. [enifml'di, sj. 'e'nifml'di]

enfoldig. Høysg.AG. 174. (glda. enfaldugh,

fsv. enfaldogher; af II. enfold; jf. enfolde-
lig

II
ved den sj. (litterære) udtale m. hoved-

tryk paa en- (i bet. 1 og 2) tilstræbes en for-

skel fra den olm. udtale og betydning (3))

1) CO, nu sj.) om enkelthed og usammen-
50 sathed i bygning og beskaffenhed. 1.1) m.h.t.

tingenes væsen i sig selv: enkel; usammen-
sat; (om levemaade, klædedragt olgn.:) sim-
pel; tarvelig; ufordærvet (primitiv).

3 Brødre, som efter deres Faders Testa-
ment vare forbundne at gaae udi enfol-

dige Klæder altid paa samme Mode. Holb.
NF.(1728).II.128. *(Jesus er) Et evigt og
eenfoldigt 'Eet. Brors. 93. (sjælen er) et

gandske eenfoldigt Væsen. EPont.Men.II.
60 130. (singularis) eller det enfoldige Tal.

Hømg.lPr.l3. De første Menneskers een-
folaige og tarvelige Levemaade. iSc%/<e.

Polit.7. *l Stedet for eenfoldig Pilgrims
Føde

I

De fandt et Bord med vægtigt
Sølv heldiåt. Tode.I.189. Den guddomme-
lige Forsynsvillie er i sit Væsen eenfoldig
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. . men i sin Aabenbarelse er den saare

mangfoldig. Mart.Dogm^53. 1^) m. h. t. op-

fattelsen af tingene: usammensat; simpel;
let at (op)fatte; tydelig; klar. (et) én-

fåldigt exem^el. Høysg^AG.lTé. I de ældste
Tider var (musikken) meget enfoldig. Olym-
pus og Terpander havde ikkun 3 eller 4
Strenge paa deres hiie. Eilsch. Phil Brev.

317. den eenfoldige Regnekonst. JSneed.
11.481. Der er intet enfoldigere og sik-

rere Middel til at kiende, om en Steen
. . indeholder Kalk, end naar den skum-
mer og skyder Blærer med Skedevand.
Adr."/il762.sp.4. denne krasse Panteisme
. . er i en meget enfoldig og letfattelig

Form trængt igennem. FMøll.lI.212. Disse
Ord ere saa fattelige, saa eenfoldige. Kierk.

III.43. hvilken dejlig, enfoldig Melodi.
GoldschmJV.46.

2) CP om personer: som i tale, handling
osv. ikke viser listighed, underfundig-
hed, uærlighed olgn.; ærlig; oprigtig; re-
delig. Moth.Eoo. jeg (vilde) ønske, at min
Bøn maatte forstaaes eenfoldigt og . . efter

Ordenes Lyden. JTter/c.FJJSi. (iron.:) Han
er saa enfoldig som en syvaars Ræveunge.
FalM.ILJ.287. snilde som Slanger, og een-
foldige somDxieT.Matth.10.16. PalMJL.
III.241. jf. bet. 3 : Ephraim er bleven lige-

som en enfoldig (Chr.VI: forlokket^ Due,
uden Forstand. ^os.7.iJ. H (isærrelig.; ofte

m. overgang til bet. 3; jf. FaåT) troskyl-
dig; from; barnligt og ærligt troende.
Herren bevarer de Eenfoldige. Ps.ii 6.6.

(man maa ikke) sette Sminke paa Guds
Ord; men fremføre det eenfoldig. Tiillin.

111.145. 'Lad liig et Barn mig blive!
|

Skjenk mig et fromt, enfoldigt Sind! fl^auc^i.

Lyr?143. Den Christne lader sig digte,

og i denne Henseende lever en enfoldig
Christen langt mere poetisk, end mangt
et meget begavet Uoveå. Kierk.XIII.3o2.

3) (1. br. i talespr.) om menneske med li-

det udviklede aandsevner (ringe forstand,
opfattelsesevne, kritisk sans, kundskaber olgn.);

aandeligt (intellektuelt) uudviklet; uop-
lyst. I skulle være vise til det Gode, og
eenfoldige til det OnåQ.Rom.16.19. *Jeg
kun eenfoldig er, ey hexe kand, dis ver!
Holb.Paars.181. min Kiæreste er meget
eenfoldig og stille. sa.iiJ.IJ, 5. Religio-
nens Sandheder . . ere ikke mindre nyt-
tige . . for den Eenfoldige, end for den
Skarpsindige. 5as^A.4aT.5.93. Enfoldig er
den, som ikkun er i Stand til at fatte det,
som er enkelt og ligefrem; for hvem en-
hver Mangfoldighed bliver Forvirring. PE
Miill.H7. Troens Grund er tilgængelig for
den Eenfoldige som for den Vise. Mynst.
Betr.11.68. 'viis er Den, som troer paa
ham:

|
Eenfoldig Hyrde først fornam

|

Hvad Engle kun uåsige.Ing.RSE.VII.44.

!\
nu næsten kun nedsæt, (jf. ty. einfåltigj;

idet begavet; ubegavet; indskrænket;
(temmelig) dum; g odtroende; naiv.
Monfrere, du est noget eenfoldig. Holb.

llJ.V.o. det er enfoldigt at troe, at "Van-
det forbedres ved saa megen Kogning.
OecmH.(1784)JI.153. nylig talede du saa
fornuftigt, og nu snakker du saa enfoldigt.
Oehl.Øen.(1824).III.297. Et enfoldigt Pige-
barn. Bøgh.(lystspiUitel.l8o3). derfor bildte

jeg det enfoldige Menneske, denne Lars,
Historien paa Ærmet. DjacArn.iSrX.i05.
O enfoldig^-sare, v. [-igo'ra] (1. br.)

10 til enfoldig 1: lader os istedenfor at mang-
foldiggjøre Enkelthederne, eenfoldiggjore
dette Alt i sin væsentlige Eenhed. Kierk.
rill.180. smst.186. BrandesJ'.374. For-
andringer, der førte til en større Ensartet-
hed, en Eenfolåiggørelse. VilhEasm.VU.66.
-hed, en. 1) O (sj.) til enfoldig 1. l.i)

[l.i] en Følge af Tidernes Eenfoldighed,
da alle Ejendomme bestod i enkelte Huse.
JSneed.Bu.331. Den høieste Skiønhed, den

20 høieste Organisation lærer Naturen os at
indsee, ved at vise os Enfoldigheden i

Mangfoldigheden. Uden denne vilde det
Hele være et uoverskueligt Chaos for vor
Aand.OeRiVS.J-2o. jf bet. 2: Mistral er
netop i Besiddelse af den Sjælens Enfol-
dighed, der er den første og nødvendig-
ste Forudsætning for at skabe et Epos
som niaden eller Rolandskvadet. JPJacobs.
AfhJ48. 1.2) [1.2] Der var en Tid, da Reli-

30 gionen . . tabte, indhyllet i Sophismer, sin
ædle kraftfulde Eenfoldighed. FrSneed.1.
477. 2) O til enfoldig 2. Man kommer
ofte videre med Enfoldighed, end med
Underfundighed. Mau.I.176. Eenfoldighed
o: Mangel paa Sluhed og Snildhed. Sorø
Saml. 1. 117. Hiertets ædle Enfoldighed.
Wand.(MO.).

||
(relig.) (de brød) Brødet, og

nøde Maaltidet med Fryd og i Hjertets
Eenfoldighed (1907: Entoid).ApG.2.46.

40 VisdJ.l. Gudelig Enfoldighed. £itecA.Term.
39. Eenfoldighed betegner jo ikke Ufor-
stand og Vankundighed, men . . den Hier-
tets Beskaffenhed, at det ikke ligesom er
lagt i mange Folder. Mynst.Præd.II.408.
med Hensyn enten til Hiertet eller Sæ-
derne . . kan Enfoldighed blive det samme
som Reenhed og Simpelhed, og saaledes
tiene tU Roes. PEMiilb47. 3) (især Qj)til

enfoldig 3. Jeg gaaer hen i min Eenfol-
50 dighed og siger det tU min Herre, mee-

nende at giøre ham en Tieneste dermed.
Eolb.Tyb.V.2. *Du ved din Tale kun Een-
foldighed har røbet. Wess.5. *jeg tror alli-

gevel
I

— maaske det er bar Enfoldig-
hed —

I
at, om en gammel Kone ogsaa

sørger sig ihjel, | vil Vorherre saamænd
ikke blive vred. SchandSJDJ7. i sit hjertes

enfoldighed, paa grund af sin troskyldighed,

dumhed olgn. (jf. bet. 2).

60 en-formig^, adj. se ensformig. -frB^
bladet, adj. (bot.; nu l.br.) d. s. s. en-
kimbladet. Drejer.BotTerm.220. Sal.V.1131.

\. £ng:, en. [æxi*] flt. -e. {æda. æng, oldn.

eng; besl. m. ty. anger, græsmark, samt maa-
ske m. gr. ångkos, dal, lat. ancræ) 1) lav^

flad og fugtig jordstrækning med tæt og
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vedvarende græsvegetation. DFTJ.nr.
20.1. af Floden opstege syv Køer . . og
aade i Engen. i3fos.4iJ. Ps.37.20. grønne
Enge stikke aldrig meere udi Øyene, end
hvor de findes adspredede imellem Bierge
og Klipper. Holb.Ep.II.143. *Qvæget tri-

ves i de fede Enge. Thaar.PB.59. *Som
Dug paa slagne Enge. Grundtv.SS.IV.385.
*G& du (o: storken) paa Nilstrømmens
Enge. Ing.BSE.VIII.70. »Blomster fra Pa-
radisets Enge.snist.VII.240. *De brune
Køer flytted han

|
Paa Eng og paa Toft.

Winth.IIF.29. *Munken gaar i Enge
|

den lange Sommerdag. -Bør»eriw.J.3. de
brede Vesterygge dampede som Enge.
Dansen blev jo længere jo lystigere. JF
Jens.nF.16. (fagl., efter fugtighedsgrad:)
tørre, middelfugtige, vaade, sure enge

\

jf. SaU VII. 194.
II

(talem., nu næppe br.)

at gaa i en grøn eng, leve godt uden nogen
bekymring. VSO. det er bedre at gae
låfi i en grøn eng, end at være bunden
til en tornebusk (o: det er bedre at være
ugift end ilde gift). Moth.E72. VSO. || dron-
ning i engene, se Dronning 2.2. 2)f(glda.
d. s.) eng hø. Under Sæden forstaais alt

det slags Korn tillige med Engen, som
det Aar høstis. DL.2—13—4.

II. eng, adj. [æi],'] intk. og adv. -t ell.

(sj.) d. s. (JPJac.1.14). {ænyd. d. s.; fra ty.

eng, sa. ord som III, ang; nu sj., jf. allr.

Seib.Pros.X.292 samt: „Tydskhéd, der nu
taber sig.*^ Levin.) 1) om et mellemrum
olgn.: som kun har ringe udstrækning fra
den ene indesluttende side til den anden;
trang; snæver, den enge Søe, som .

.

blev kaldet Hellespontus. Holb.Intr.1.2.
Høysg.S.288. Gaden blev engere. CBemh.
V.298. enge FsiS.JVJens.SS.94. \\ f Eng,
indkneben, sammenpresset, kalder man
Harmonien, naar de til en Akkord hø-
rende Toner ligge tæt ved hinanden. Mu-
sikL.(1801).66. 2) sotn (om)slutter tæt,

uden at lade frit mellemrum; tætsluttende;
trang; snæver; stram (jf. bet. 4.2^. (na-
turen har) imellem Stene og Planterne,
imellem Planterne og Dyrene, imellem
Dyrene og Menneskene (sat) enge Grænd-
ser. Ruge.FT.8. Skoen er mig alt for æng.
VSO. En gammel sort Silkekjole sluttede
engt og foldeløst om hendes Figur. Gold-
schm.V.30. DraeJim.EO.319. »Kys var al-

drig
I

saa tætte,
|
Elskov saa hed,

|
Favn-

tag saa enge. Bang.D.35. Det fattige Sten-
alderfolk havde ikke mange Fester, til

daglig lukkede Bopladsens enge og lave
Horisont sig om Sjælen. JVJens.NG.33. 3)

m. h. t. aande(drag) olgn.: tung; besvær-
lig; engbrystet. *Charles drager Aanden
tung og eng. PalM.1.68. *Naar . . Haabets
Aandedrag er engt og knapt, smst.118. nys-
malket Mælk er en . . velsignet Ting . .

baade for ond Mave og æng Bryst. JPJac.
1.14. 4) overf. 4.1) af ringe omfang;
som kun omfatter lidt; snæver. Historiker
i Ordets engere Forstand nægter man ham

(o: den, der skriver om sin samtids begiven-
heder) reent ud at kunne være.JohsBoye.
11.43. Kunst i ængere Betydning. PJføH.
11.342. i en engere Kreds af Venner.
Tops.1.225. engt afsluttede Kredse. Droc/im.
UF.8. VilhAnd.PM.1.236. 4.2) m. h. t. ven-
skabsforhold olgn.: fast og inderligt til-

ell. sammenknyttet; nøje; nær; inderlig.

der (kom ikke) noget engt Omgangs- eller

10 Venskabsforhold mellem ham og Schiøtt.

Goldschm.III.313. smst.VII.521. vi (levede)

i det ængeste Samfund med hverandre.
Birkedal.0.1.68. *med vor Primadonna engt
lieret. Drachm.DJ.1.292.
£ng-, i ssgr. ['æii,-] som regel af 1. Eng

1 (se dog eng-brystet, -brystig, -hov(et)^;

jf. ogs. Enge- (samt Engs-mon^ || af de
mange ssgr. er udeladt Eng-areal, -blegning,
-blomst, -dal, -damp, -gaard, -krebs, -kul-

20 tur, -lod, -muld, -plante, -slette, -stræk-
ning, -stykke, -taage, -vand, -vej ofl. samt
en del (bot.) navne paa planter, der vokser

i enge (især navne, hvis 1. led svarer til et

pratensis i det lat. artsnavn, og hvis 2. led

er en ssg.), fx. -djævelsbid, -forglemmigej,
-rapgræs, -rottehale, -storkenæb, -trævle-
krone, -vokssvamp ofl.

£ngageanter, i)l. [ai\ga'J"an'd8rl {fra

fr. engageant(es), tiltrækkende, egl.perf. part.
30 til engager, se engagere; „(olm. i) forrige

AarhundredesModesprog.^JTBrtden.i^rO.iJ.
48; foræld) om del af (besætning paa) dame-
kjoler: om en slags brystsløjfer ell. (især)

om vide, nedhængende underærmer
(jf. Adrasc(h)anterj. et prægtig Kniplings-
Sæt med Engagea.nter.Luxd.Dagb. 1. 398.

Hun er malt . . i stivt Corset med lyse-
røde Engageanter. ifrz.J.,?30. Meyer. En-
gagement, et, t en (Holb.DH.III.612).

^ [aq,gaj'(9)'maii,] best. f. -et [-'mai^'af] flt. -er

[-'mari'ar] {fra fr. engagement, egl. vbs. til

engagere) den virksomhed at engagere ell.

(især) den tilstand at være engageret, (den
danske regering) tog besynderlig udi Be-
tænkning at træde udi nogen Engagement
(o: diplomatisk tilnærmelse, nemlig m. Hol-
land), efterdi man paa samme Tid fik

Tidender om (englændernes) Seier.Holb.
DH.III.612. nu især: ansættelse, bestemt

50 ved kontrakt olgn. (især om en skuespiller).

vi havde et glimrende Engagement. Ogsaa
jeg! Jeg vil sige uden at prale, at selv jeg
gjorde Lykke. JMagnus.B.12. || (fægt.) be-

vægelse ni. vaabnet, hvorved modstanderens
vaaben holdes fast og den ene side dækkes.

Gymn.II.166. SaUVil.195. \\ ^ sammenstød
ml. dele af to fjendtlige styrker; fægtning.
Krigen mod Indianerne var factisk endt.

Siden Juni Maaned havde intet Engage-
60 ment fundet Sted. StBilU.Gal.III.240. Sal.^

VII. 195. engagere, v. [aqgai/e-'ra] f
engrassere (HolbJIsynllLl), f angrassere
(sa.EP.1.6), t engræssere (sa.Bars.II.lO).

-ede ell. (sj.) -te (Drachm.D.88); vbs. -ing

(MilConv.II.583), jf. Engagement, {fra fr.

engager, egl. : pantsætte, af gager, jf. Gage)
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bringe i e« forpligtende forbindelse
eil. virksoynhed || ansætte (en i en løn-

net, men ikke varig (fast) stilling), (grev D.)
Er engageret som Capitain udi den Danske
Søe-Etat. Klevenf.BJ.83. Han havde først

ladet sig engagere af en østerrigsk Hver-
ver. Blich.IV.209. (pi-æster) engageres.
KierkJSJV.268. nu især i forretningssjyrog

og m. h. t. skuespillere: jeg har . . en ung

blommer danne Rabatten. HCAnd. II. 256.
Lange.Flora.598. || unde)iiden om kabbeleje,

Caltha palustris L. JTusch.46. vAphJNaih.
11.223. -brug, et. (især landbr.; jf. U.
Brug i;. Molb. Reise. III. 115. LandbO.I.
687. -brystet ell -brystig, adi. [n.3]
[-jbrøsdat, -|brøsdi] (russten kun fagl. ell.

dial., især om heste) d. s. s. angbrystet.
||

engbrystet. MO.IL1610. MøllH.1.529.
Skuespiller at præsentere dig, som ønsker loi/". Engbrystethed. Sal.*VII.195. H eng
at engageres. '0ehl.XVII.25. Heib.Poet.X.

245. Kierk.X.337. j/. Engageringskon-
toT.Krak.1916J.547. || byde (en dame) op
tildans Heib.Poet.Y1.9. *Straalet har Du
gaa de Voxnes Bal,

|
hele Natten var

u engageret. Kaalund.189. Dansen (gik)

paa ny. De unge Damer engagerede hin-

anden indbyrdes. TT'tc<i. S. i82. Bergstrøm.

FD.59. I m. h. t. forlovelse, 7iu næsten

brystig. nu har vi at være smaa og
engbrystige allesammen. JVJens.N V. 141.
Efter Handlen viste det sig, at den sorte
Hoppe var „engbrystig". Ugeskr.fRetsv.
1920.A.352. jf.: Jeg var i Førstningen
bange for, at den Ængbrøstighed, jeg
var plaget med, skuUe betage mig Kræf-
terne. Overs, afHolb Levned. 108. LandbO.I.
688. Sal.*VIIJ.95. -bund, en. ff Engc-

kun (især spøg.) i udtr. være engageret, 20 band. PJuel.GB.2). enggrund (jf. I, Bund
være forlovet (ikke længer være „ledig"). Jeg
er . . for Eenlighed skiønne Jomfruel men

t'eg
kand ikke nægte, at, naar jeg har den

jykke at treffe saadan angenem Person,
jeg jo da faaer Lyst at engrassere mig.
Holb.Usynl.II.l. Hun havde til Otto nævnt
(kæresten) som sin Broder . . ligesom for

ikke at indrømme, at hun alt var enga-
geret. Goldschm.III.68. I) (fægt.) udføre en

7); eng(stykke). Agerland, eller Engbond.
DL.5—10—21. Der ligger megen Eng-
bund tU hans Gaard.FSO. Ing.EM.lfl.
82. H nu alm. otn mulden: Mændene trak,

saa at Træskoene stod dybt i Engbunden.
JVJens.HF.52. jf.: Det blev en meget
varm Dag. Asfalten var som dansk Eng-
bund at træde paa. KnudPouls.U.75. -byg,
en. 3( navn paa en (især paa strandenge

gagement. Sal.*VII.195.
f|
engagere fjen- 30 voksende) bygart, Hordeum secalinum Schreb

clén, ^ gøre indledende angreb. MilConv.
11.583. Goldschm.VI.90. O * paft- enga-
geret, (m. h. t. følelse, virksomhed, øko-

nomisk interesse osv.:) optaget; indviklet;
delagtig; interesseret, af de faa(isl(sn-

dere) ere nogle saaledes engagerede, at

de ikke vil forandre. Langebek. Breve. 367.
med Hjertet engageret paa Strandvejen
og Hjernen i Videnskaben. JLan^'e.^'Bran

Bostr. Flora. 1. 17. CP -drag, et. (jf. I.

Drag 10;. CTEngelst.(EistTic^kr.3B.I.393).
Vejen (fulgte) temmelig nøje Engdragets
BvigtningeT.Pont.LP.Vll.65. -dronning,
en. (1. br.) S( d. s. s. dronning i engene (se

u. Dronning 2:2). vAph.Nath.V.400. JPHan-
sen. Fortegnelse over Træer, Buske, Stauder og
Potteplanter. (1841 ). 24. J Tusch. 236. O
•dyrkning, en. arbejde paa at vedlige-

des.XIV.439). Englands Ære har ofte væ- 40 holde og fremme vegetationen paa en eng,

ret engageret i Krige, der førtes af For-
retningshensyn. Cavling.L.140. (er gaarden)
engageret i Mælkeproduktion, vil den have
40 Køer og Kalve. Pol.yiol920.7.sp.3. være
stærkt engageret i et Faihtho. Ludv. den
i Foretagendet engagerede (o : bundne, an-
vendte) Kapital, smst. jf.: Jesper: „. . jeg
har et Boelsted paa 14Tdr. Land."— Blom:
„Hvoraf det meste er „angasjeret" — Jes-
per forstaar nok — pantsat." PRM0ll.ES. 50
24. være andensteds engageret (jf.
ty. anderswo engagiert^, optaget af, beskæf-
tiget med andre ting. jeg kand ikke komme
i Dag, jeg er angrassered anden Steds.
Holb.HP.1.6. Schand.AE.134. jeg var andre
Steder engageret. JVJens.Sk.80.
engang, adv. se Gang.
lilng-bj æring, en. {ænyd.d.s.;jf.JI.

bjærge 2s; nic nceppr br.) høavl (i eng).

han har indført . . god Engdyrkning. Pram.
VI.64. MøUH.1.529.
t enge, v. -ede. (fra ty. engen; til n.

eng; sj.) gøre eng (1). MothJE72. maxiske

kun i pass. enges, indsncevres; blive snæver
(eng). Imidlertid ængedes stedse Kiæden.
TBruun.Pr.596. (overf.:) *Se, hvor Vejen
ænges, | Se, hvor Hjærtet længes. Grrundtv.

SS.III.265.
£nge-, i ssgr. [lær^a-] af 1. Eng 1 (jf.

Eng-j; se u. Eng-blomme, -bund, -drag o/l.;

nu kun (sj.) i enkelte ssgr., se u. Eng-knap,
-skær, -stjerne.

£ngel, en. [iæii,(a)l] (i bet. 3 ogs. Engle^.

flt. en^e ell. f engler (Moth.E75. Brors.108.

PAHeib. Sk. 1. 85. JensPaludan-MuUer. Ef-
terladte Papirer. (1868). 12). (æda. ængæl
(Cambr.), oldn. engill, ty. engel, 5^0^ . aggilus,

eng. angel (laant fra oldfr.); fra sen. lat.

Engbieringen er kun liden til den Gaard. eo angelus, gr. åggelos, budbringer; jf. Evan
VSO. MO.

II
ogs. om stedet hvor der avles

hø. MothÆ72. -blomme, en. (^ Enge-
blomme, Moth.E73. vAph.Naih.II.223). 3(

navn paa den (især) i enge voksende Trollius
europæus L. (jf. -rosej. JTusch.248. VSO.
Til Venstre en lille Sø . . de gule Eng-

gelium
II
som flt. brugtes i æda. glda. ænglæ,

i ænyd. og 18. aarh. vekslende engler og
engle, jf. Holb.Hh.II.il. sa.OHhogr.108.
Høysg.AG.49; sml.Mikkels.Sprogl.161f.)

1) overmenneskeligt væsen, l.l) om
gode aander, der (især efter den kristelige
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lære) tænkes som guds tjenere og sende-
bud (jf. Aand 5.1). Herrens Engel aaben-
baredes for (Moses). 2Mos. 3. 2. Luc.16.22.
*Naar Herrens Engler møder mig, I Og
hiem til Gud ledsager. Brors.22. *naar no-
gen dig vil sige, Du er Engel meer end
Pige:

I
Tro, min Mo'erl det er ei sandt.

Wess.265. *(Allah har) alt givet Dødens
Engel Vink,

|
Den høje Israfil. Oehl.A.176.

*Tindrer, I Stjærnerl som Englenes Øjne
kan funkle. Grundtv.SS.III.41. »Velkom-
men igien. Guds Engle smaa,

|
Fra høie

Himmel-Sale. smst.1.401. (jf.Luc.2.10). Ing.
RSE.V11.231. *Moder, seer Du Englen ved
min Side?

|
. . see, han har to Vinger

smukke hviåQ. HCAnd.X.å68. Mart.Dogm.
154. bibelske Engle, der jo hverken ere
Mand eller Kvinde. Goldschm.VIII. 110.
Brandes.XIII.453. Katek.§61. \\ Gabriel En-
gel (1819: Engelen G.;. Luc.l.26(Chr.VI).jf.
Ærkeengel.

|| (poet.;jf. bet. 1.4j. Fredens En-
gel. Etv.(1914).1.107. Ing.RSE.VI.93. *Ly-
sets Engel gaaer med Glands

|
Gjennem

Himmelporte. smst.VII.235. \\ i sammen-
ligninger, tale, synge osv. som en engel
o: ualmindelig smukt, fortræffeligt olgn. være
mild, skøn osv. som en engel o: i ualmin-
delig grad. Marthe! du taler som en Engel.
Ilolb.Jean.V.5. Monfrere, du har Forstand,
som en Engel. sa.llJ.V.9. hun har . . været
saa mild, som en Guds Engel. sa.Vgs.(l?31).
III.5. Suhm.(Bahb.LB.I.41). De er skjøn
som en Engel. Schand.IF.130. Han red sin

(hest) som en Engel — en meget mand-
haftig Engel. Poi.'%i904.^.sj?.6. hun har en
engels taalmodighed (d. s. s. englelig (2)

taalmodighed; jf. ogs. bet. 2.2^
| || talem.

En Engel har bedt for ham (siges, naar
et menneske uventet reddes fra at dø). Mau.
I.176(jf.Feilb.). der gaar (ell. flyverj en
engel gennem stuen (siges, naar samtale,

især ml. mange, pludselig standser; ligesaa

i ty.). Thiele.III.40. en af hine piinlige
Pauser, under hvilken den danske Ro-
mantik lader en Engel gaae igjennem
Stuen. ^er^'s.PP.iO^. Bang.Mi.119. Feilb.

IV.129. 1.2) om onde a an der, der tænkes
som djævelens tjenere (jf. Aand 5.2J. Gud
(sparede ikke) de Engle, som syndede, men
nedstyrtede dem til Helvede. 2Pet.2.4. den
evige Ild, som er beredt Djævelen og hans
'Engle. Matth.25.41. nu troer hånd hvercken
gode eller onde Engler. Holb.UHH.III.2.
Tsom ed:) For Satan og alle hans Engle!
Det er smukke Historier. Gylb.XI.262.
(poet.:) *Saa stod hos Jesus Englen fra

Gehenna (o: satan). CKMolb.SD.29. an-
klagelsens engel (om djævelen), se An-
klagelse. de faldne engle: Dania.II.67.

overf.: *Kunsten kan en Engel være . .
|

dog er Kunsten tidt og ofte
|
kun en stak-

kels falden Engel, | og, Herr Maler, meer
end ofte

|
Kunstneren en falden Mand.

Bich.II.225. (spøg.) om en falden kvinde:

Schand.VV.199. 1.3) usynligt væsen, som
tænkes at følge mennesket (j/. Aand 5.5

samt Skytsengel). Mau.I.176. Foersom.D..
1.104. Ing.RSE.VI.133. *af alle gode Engle

\

Han var ei reent foTladt.Winth.HF.47. Jeg
takkede min gode Engel, der saaledes
opfyldte et af mine kjæreste Ønsker. Holst.
±11.153. (billedl.:) i min glædeløse Ung-
dom havde (hun) været min gode EngeL
Gylb. KV. 2. især overf. (jf. bet. 2.2) : en
frelsende ell. frelsens engel: Hauch.

10 VI.204. Schand.VV.199. (sj.) abs.: En Of-
ficer skal være sit Folkes Engel. OeconT.V.
64. 1.4) (poet.) som symbol foren følelse
olgn.: d. s. s. Aand 5.6. jf.: *Glædens stille

blege Søsterengel (o: sorgen). Blich.Snkl.82.
(billedl. :) (hun) var mig en Trøstens Engel
i min forladte Tilstand. Gylb.EA.132.

2) om mennesker. 2.1) (bibl.) om en kristen

menigheds leder og repræsentant. Skriv
til Menighedens Engel i Ephesus. Aab.2.1.

20 Holb.MTkr.203. SaUX.570. Buchh.EG.175.
2.2) dagl; (jf. Engelinde, Engle- 2) som
betegnelse for en meget blid, god, føje-
lig, elskelig person (især kvinde ell.

barn). Moth.E75. Hvad jeg vilde, det
vilde og den Guds Engel (o: min kone).

Holb.Pern.II.4. Madamens tre Børn — tre

virkelige Engle — en Søn og to Døttre.
Bagges.DV.X.371. (han) elsker sine Jægere
(o : sit jægerkorps) overordentlig og troer

30 de ere Engler, (men der) bør sættes et B.
foran. Cit.l811.(SoranskTidsskr.VI.200) (jf.
Feilb.). et lille Barn, ret en lille Engel.
Kierk.VII.516. || især (m. svækket bet.) i

tiltale, navnlig til (kvindelig) ægtefælle,

kæreste olgn. Achl min søde Engel! plag
mig . . ikke længer. Holb.Vgs.(1731). II. 8.

Passiar, min Engel. Oversk.Com.IV.27. Sv
La.SD.43. (til en mand:) Far vel, min
søde Engell Holb.Forv.8sc. Hostr.F.41. jf.:

40 Moderen (kalder) sin Dæggeglut en Engel.
Rahb.Stiil.l4. samt: Jeg har faaet et Brev
. . der er ikke andet, end Engler (o: ud-
tryk som min engel olgn.) for og bag. Holb.
IIJ.IV.5. hvad har hånd i dette huus at

bestUle, har hånd nogen Skat eller Engel
derinde? sa.JfP.7J. 5. || ordspr. og talem.

Hun er en Engel ude, men en Djævel
h]emine. Mau.I.176. ung engel bliver ofte

gammel djævel, smst. Grundtv.Saxo.II.269.
50 drukken kone er en engel i sengen, og

en dævel i hu&. Moth.Dl35. 2.3) rød en-
gel, (foræld.) politibetjent (i rød kjole).

Toget (af forbrydere, der skulde i forbedrings-
huset) aabnedes . . af et Par „røde Engle"
(Politibetjenter) i røde Kjoler. Oversk.L.25.

HCAnd.II.269.
3) % (1. br.) dværglappedykker, Podiceps

minor Gm. Engle: Kjærbøll.722.
|| (efter

fr. dial. angelus) f Engel . . Et Slags Fugl
60 af en Agerhønes Størrelse. vAph.B^ath. II.

224.
lEngel-j i ssgr. [i plantenavne ofte 'æix'al-]

af Engel l(i) (se dog -blaa, -rod); nu l.br.

undt. (paavirket af ty. engel-j i navne paa
(læge)planter, fx. -rod, -sød, -torn, -urt; jf.
Engle-, -blaa, adj. {omdannet af engelsk-
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blaa (se Engelskblaatj; dial) indigoblaa. om
Vinteren (gik kvinderne) med sorte Hoser
eller engelblaa til Stads. H€debogen.(1909).

41. smst.50. Feilb. (u. engelskblå), -breg-
ne, en. ^ kongebregne, Osmunda regalis L.

JTusch.l58.\\fd. s. s. -sød. Moth.E75. -inde,
en. [2.2] (sj., xsær spøg. ell. poet.) *Første, bed-

ste, blideste blandt Qvinder,
|
Engelinde.

Bagges.V.21. Bøgh.I.123. -landsk, adj. se

englandsk. -lænder, en. se Englænder.
-ren, adj. se engleren. -rod, en. (jf. ty.

engelwnrz; se AngeUk; bot.) (rod af) angelik.

Moth.E76. Warm.Frøpl.345. SaUI.750. f
-rokke, en. jf d. s. s. Englehaj. Moth.
E76. jf. sa.Conv.E57.

I. f engelsk, adj. til Engel. vAph.
(1759). hvilken menneskelig, hvilken en-

gelsk Tunge kan udtrykke denne Lyk-
salighed. Basth.Tale.(1782).70.

II. engelsk, adj. læT\'(3)\sg] (nu kun
dial. engelst (vel egl. intk). (fiskersønnen) kan
,^Engelst" fra oversøiske Farter. JVJens.
EH.168. Feilb. jf. KalkJ.474 samt Engels-
mand for Engelskmand^, (glda. d. s., jf. oldn.

engilskr, enskr) adj. til England ell. Eng-
lænder.

1) i al alm. her har jeg endnu et stycke
engelsk Ost, som jeg bragte med mig fra

\thac\en.Holb.Ul.lV.2. 'Han havde ei seet,

at Byen faldt
|
For engelske Blus og

'RravLde.Winth.IV.20. kæk som en engelsk
Matros og glad som en nygift Kone. Ploug.
(Studenterkoni.65). det moderne engelske
sprog. SandfeldJen8.SJ218. || spec: som hø-

rer ttl ell. bærer præg af den engelske (have-)
stil (se u. bet. S). Paa venstre Side af Ha-
ven laae et engelsk Anlæg. Bagger.1. 18.

(Knuthenborg) Park — den eneste virke-
lige engelske Park, der findes i Danmark.
Eaveselsk.l921..50.

2) brugt substantivisk H om sproget, ^ære,
tale osv.) engelsk (SandfeldJensJSJ218) ell.

(foræld., dial.) det engelske (Gylb.II.
131). II

t flt.: (de) engelske, (nu sj.)

englænder(n)e. om Tydske, Engelske eller

andre vil skrive Accenter over deres ord.
Høysg.AG.lo.

\\
paa engelsk. 1. i det

engelske sprog. 2. paa engelsk manér, efter
engelsk skik, mode olgn. Om Morgenen skal
de have deres Thee eller Chocolade. Det,
sige de, er paa sin Hollandsk. Om Efter-
middagen deres Caffee, det er paa sin
Engelsk. BolbJean.1.1. (jf. sinj. spec. f: han
seer mig ikke ud til at betale paa Engelsk
(o: flot). Hans Blouse er fuld af Huller.
Eeib.Poet.XI.120. \\ engelsk, (foræld, ell.

dial.) d. s. s. Engelskdans. Langdans— hvad
er det? . . Han mener da ikke lang En-
gelsk, som jeg . . kan mindes, at de Gamle
dansede i min Barndom. CMøll.PF.468. jf.
Feilb.IV.129.

3) (især fagl.) i faste forb. (kun de vig-

tigere er medtaget)
jj
engelsk broderi,

(haandarb.) særlig slags broderi, hvis møn-
ster alene dannes afrtmde og langagtige hul-
^f (jf- engelsk syning^. KLars.Ix.41.

||

engelsk bøf, se u. Bøf 1. jl engelsk
dans, (foræld.) d. s. s. Engelskaans. Sam-
ling af de nyeste engelske Danse med
Tourer af Hr. Pierre Laurent, (bogtitelJ. 780).
VSO. jf.: Vi hae øvet os i den nye En-
gelske Dantz, som kaldes PostiUion eUer
Castillion. Holb. UEH. II. 5. \\ engelsk
græs. 1. 2( (i. s. s. Engelskgræs. 2. f me-
desnor af raasilke.VareL.^202. || engelsk

10 havestil, betegnelse for den i 18. aarh. fra
England kommende havestil med større græs-
planner, bugtede gange, frie trægrupper (jf.II-

ILengelsk stil samt bet. 1 slutn.). Sal:
203.

II
engelsk horn, {jf. ital. corno

inglese) J" betegnelse for en art obo med
scerlig dybt toneleje. MusikLJ.211. RBergh.
M.71.

II
engelsk hæfteplaster, se Hæf-

teplaster (jf. engelsk plasterj.
|| engelsk

jord, T betegnet^ for en slags trippelse (især

20 fra Wales) ; Terra anglica. EPont.AtlasJ.
461. vAph.Nath.II.224. VareL?202. ogs.:

(rød) engelsk jord, d. s. s. Engelskrødt. smst.

II
engelsk lakrids, T lakrids, formet i

tynde stænger. SaUVII.204. || engelsk
læder (eU. skind. Eag.III.418), T beteg-

nelse for et (opr. i England fremstillet) tæt

og fast bomuldsstof; (bomulds)satin. Vareh?
202.

II
engelsk naal, (sko.) betegnelse for

en saglig skomagemaal: stæmmenaal. Sko-

30 mageren/1832).39. || engelsk plaster, T
(nu næppe br.; jf. engelsk hæfteplaster^
hæfteplaster. Funke.(1801 )J.581. et engelsk
Plaster paa Hæsen. PalM 1.315. \\ engelsk
sadel, (rid.) betegnelse for den alm., af ci-

vile ryttere brugte sadel (mods.kavalerisadlen).
KomGrønnegJ.87. Sal*VII.204. »engelsk
salt, (med.) et som afførende middel anvendt
stof (svovlsur magnesia, bittersalt); sal ang-
licanum. Gram.Breve.282. Apot.(1791).38.

40 RantzauJ).Nr.41. PanumJ.88. biUedLiVaxo-
dierne virker afførende, de er et Slags
engelsk Salt i de lyriske Stemningers \er-
den.AndNx.S.28. || engelsk skind, se

engelsk læder. || engelsk sporskifte,
(jæmb.) betegnelse for et krydsningssporskifte.

I)SBJBanebygn.31. \\ engelsk stil, d.s.s.

engelsk havestil. VortEj.IV2.177.
J|

en-
gelsk sved, (med.; foræld.) epidemtsk syg-
dom, der først opstod i England (i 15. aarh.).

SO SaUVII.204. \\ engelsk syge, (med.) en
først af den eng. læge Glisson (1660) beskreven
sygdom i børns benbygning ; „skæver"; rakitis,

Tode.ST.II.94. Panum.188. Feilb. \\ en-
gelsk syning, (haandarb.) d. s. s. engelsk
broderi. VortEj.IIIl.106. \\ engelsk ter-
ne, V Stema Anglica Montagu. Kjærbøll.

586. BøvP.1.682. \\ engelsk tin, Y en »

England fremstillet forholdsvis ren slags tin.

CVarg.Farve-Bog.(l 773).3. VareL?779.
engelsk-, i ssgr. af H. engelsk (se ogs.

engelblaa samt engels- u. Engelskmand^.
-bfaat, et. (især T; jf. engelblaaj beteg-

nelse for forsk, blaa farvestoffer (bjergblaat,

indigo). VareL.^202. -dans, en. (jf. u. H.
engelsk 2 og B) navn paa en tidligere alm.

form for turdans, denne Pandekage seer
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ud, som om en halv Snes Rotter havde
dandset Engelskdands paa den. PAHeib.
Sk. II. 14. en Clarinet græd en gammel
Engelskdands. HCAnd.III.74. -g^rses, et.

(jf. u. II. engelsk 3) 3( faareleger, Armeria
vulgaris Willd. JTusch.25. Engelskgræssets
lysrøde Knopper vippede paa de tynde
Stængler over det fattige Strandgræs.
Skjolab.H.38. \\ ogs. om Digraphis arundi-
nacea Trin. JTusch.298. -mand, en. (e. br.

i talespr.: Engelsmand. FrIIorn.PM.121.
TBruun.1.9. Blich.O.I.xr. jf.Feilb. Thorsen.

58). (efter (ell. paavirket af) eng. English-
man) 1) (nu foræld, ell. dagl.) d. s. s. Eng-
lænder 1. Langebek.Breve.443. En Engelsk-
mand seer gemenlig alle Mennesker over
Skuldrene, og tænker at ingen er saa god
som h&n. TuUin.II.9?. Grundtv.SS.II.308.
Om Venedig . . blev der slet ikke udgivet
nogen Beskrivelse af Engelskmænd før

efter at (Shakespeare) havde skrevet sin

'Køhma.nå.Brandes.VlII.132. || engelsk-
manden, (dagl.) englænderne, især om den
engelske hær i Danmark (i 1807). *det var
i Aaret (1807) |

Da Engelskmanden kom,
den forbandede Tyv. Folke-Visebog. (1873).
85. den Tid, Engelskmanden var i Landet.
Eriksholm.S.77. 2) ^ d. s. s. Englænder 2.

vi (blev) i Mørket paasejlede af en Engelsk-
mand. SZic/i.JII. 564. *Tog Hyre paa en
Engelskmand, | som netop skulde gaa. Rich.
11.324. 3) (jy., spøg.) om Vesterhavet. Feilb.

BL.5. jf. MM.1913.42. -redt, et. (jf. en-
gelsk jord u. II. engelsk 3; især T) betegnelse

for forsk, rødlige farvestoffer. VareL?203.
Hannover. Tekn.377.

t E^ng^el-skær, en. (m. h. t. -skær se

Engskær) 2p d. s. s. -urt. JTusch.l9.
Enggels-mand, en. se Engelskmand.

engelst, adj. se II. engelsk.
I. Eng^el-sed, en. (nu næppe br.: En-

gelsøde. Moth.E76. VSO.). ftt. d. s. ell. (sj.)

-er (Drejer.BotTerm.249). (ænyd. d. s.; ty.

engelsiiss; plantens rod er meget sød, an-
vendtes tidligere som lægemiddel) 3( navn
j^aa slægt af bregnefamilien, Polypodium L.,

især Polypodium vulgare L. (jf. -bregne^.
JTusch.179. paa Diget var der store modne
Jordbær og Engelsød i Drivhusstørrelse.
VilhAnd.AD.lll. || ogs. om plantens rod.

(tag) et pund Salvie, et pund Centauria,
et TpnnåEngelsøå. HesteL.(1703).B5': Folk
Lægem.II.7. jf. Engelsødrod. VareL.^203.
II. -sød, adj. se englesød. -torn, en. (nu
sj.) 2( vinrose, Rosa rubiginosa L. JTusch.
203.335. jf.: Roserne paa Gærdet, som Bo-
tanikeren kalder „Hunderoser", men vore
Forfædre kaldte „Engeltorn". VilhAnd.BT.
243. -urt, en. (nu sj. Engleurt. vAph.Nath.
1.130. Pont. S. 100). {ænyd. d. s.; jf. -rod,

-skær) S( kvan, Angelica Archangelica L.
JTusch.l9. I hvidt Mjød kom man . . En-
gelurt, Malurt. Brandes.VIII.212. Sal.XI.
134.

Eng^-fald, et. (sj., dial.) (mindre) eng-
agtigt jordstykke. Moth.E72. VSO. et Eng-

fald, hvor Jorden var saa sid, at den ikke
var frossen. Rist. FT. 23. (if. forf.: sted,

hvor „den haardere Markjord faldt i sidere
Engjord"; brugt af nordsjællandske soldater).

-falk, en. \ navn paa art af kærhøgene;
Circus pygargus L. (jf. -høg>. Kjærbøll.55.
Sal.XI.241. -fugl, en. '^ gul vipstjert;

Motacilla flava L. Kjærbøll.239. -g^rnnd,
en. (1. br.) d. s. s. -bund. VSO. det var en

10 stor Enggrund; enkelte Buske struttede
frem, og tværs over Engen gik en bred
Cnnal. HCAnd.V.122. -g^ræs, et. ('f Enge-
græs. Moth.E73. vAph.Nath.II.223). 1)
Job.8.11. Hendes Haar er ligesaa tykt og
tæt, som Enggræs i Juni Maaned. Sc/iacA;.

395. Schand.UD.28. 2) S( (nu næppe br.)

rørhvene; Agrostis canina L. vAph.Nath.lt.
223. VSO. (jf. JTusch.9). -harve, en.
(landbr.) særlig slags harve til brug paa eng.

20 LandmB.1.429. -have, en. (glda. enghage

;

nu især dial.) indhegnet eng, alm. nær ved
gaarden. („^ng med Kratskov." Junge).
Mall.SgH.508. *1 Enghaven gik jeg ved
Fiskedammens EL Ing.EF.VIII.24. Jak
Knu.GP.2. Feilb.

||
(kbh., vulg., nu næppe

br.) sove i „Enghaven" (o: paa stenbroen).

Axel Sørensen. Strejftog i og udenfor Kbh.
(1885).10. jf. Dronningens Enghave og
Kongens Enghave som (til dels foræld.)

30 navne paa nogle grunde i Kbh., hvoraf gade-
navnet Enghavevej, -havre, en. 3( navn
paa en vildtvoksende havreart; Avena pra-
tensis L. JTusch.32. -holm, en. (1. br.)

lille engstykke, omgivet af vand ell. agerjord.

MO. -hov, en. [II.l] (ogs. Enghove. VSO.
1.697. MO.II.1610). (vet.; nu næppe br.)

forsnævring i hestens hov; hovtrang. Mil
TeknO.63. D&H. -hovet, adj. [Il.i] (vet.;

nu næppe br.) om hest: som har enghov.

40 VSO.I.697. MO.II.1610. -ho, et. Moth.
E73. man bragte en robust Parfume af

Enghø og Markblomster hjem med sig i

sit Haar og i sine Klæder. JPJac.ri.30.
LandbO.II.753. -hag:, en. \. d. s. s. -falk.

Sal.XL 241. Frem. DN. 404. -høvl, en.
(landbr.) redskab til jævning af engs over-

flade. LandbO.1.695.
O E^n-g^ifte, et. (efter no. engifte (jf.

Tilsk.l888.908/f.), nydann. overs, af Mono-
50 gami; 1. br.; jf. Enegifte) ægteskab ml. een
mand og een kvinde. Engiftets (Tilsk.1885.

502: Monogamiets^ tilkommende Ene-
herredømme. Brandes. VII. 294. smst. III.

405. om dyr: Næsehornsfuglene . . lever
i Engifte, og Han og Hun holder . . sam-
men hele Livet igennem. NaturensV.1912.
222.
Eng^-jord, en. (ænyd. d. s.) 1) om eng-

strækning, frugtbar Engjord og Pløieland.

60 Ing.EF.'VIII.215. 2) om muldet. God Eng-
jord bør være porøs, varm, rig paa Næ-
ringsstoffer og ren. OpfB.^IV.350. -kalk,
en. (geol.) om kalkrige lag under engbund.
LandmB.1.533. -karse, en. (f En^ekarse.
Moth.E73). 2( Cardamine pratensis L. J
Tusch.50. VSO. CEiv.Æ.IV.34. f -kast.
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et. fEngekast Moth.E73). indhegnet ell. ind-

grøftet stykke engjord. VSO. Byen (har)

nogle Engkaster, hvor der graves . . Skud-
tørv. PXFrost.Ringkjøbing.(1817)J58. MO.
-klokke, en. (f Engcklokke. MothÆlS).
(1. br.) ^ lidfn klokke, Campanula rotundi-

foliaL. VSO. Q ogs. d.s.s. -nellikerod. JTusch.
101.306. -klaver, en. (f Engeklever.

Moth.E73).(l.br.) ^ rød kløver, Trifolium
jn-atense L. VSO. MO. -knap, en. fEn^e-
knap. Sal.XVI.888). ^ djævelsbid, Succtsa

pratensis Monch. (jf. -knop). VSO. -knop,
en. et Engeknop. JTu8ch.239). % d.s. VSO.
-krog, en. (landbr.) engstykke, afgrænset

af en aabugt og med særlig (sandet) jordart.

Dalgas.BH.lOO. LandbO.1.697. -ky«, en.

r-|ky's] (f Engekys. Moth.E74. Engkyvs.
VSO.) {ænyd. engekius; sj.) 3( d. s. s. -trold.

JTtisch.163.324. -land, et. (sj.) engstræk-

ning, han havde . . inddiget et godt Styk-
ke England. MnU.SgH.630. MO.
eng(ei)land!4k, adj. r'æi]L(3)|lan's^)

{jf. ty. eng(el)låndisch; foræld., sj.) fra Eng-
land; engelsk. 'Den engellandske Frøken

|

Var hans Dronning. Winth.EF.58.
Engle, en. se Engel. Engle-, t ssgr.

[•ærila-] af Engel; i ssgr., hvor ndf. ikke

andet angives, har Engle- den alm. bet. som
sideform til Engel- (s. d.), ofte dog særlig

m. forestillingen om flt.: Engle-hjem, -hær,
-kor ofl.; i andre tUfælde foreligger særlige

bet: 1) (ofte dagl., spøg.) som udtryk for
noget t høj grad ypperligt, herligt, slænt osv.

(fx. Engle-drik, -røst, -stemme; j/. Gude-^.
2) (dagl.) føjet til et subst., der betegner en
person ('-barn, -pige olgn.), for at betagne

vedk. som en engel 2.2. 3) (ofte spøg. ell.

iron.) føjet tU et adj. ('-blid, -mUd, -ren
olgn.) for at betegne: i usædvanlig , overor-

dentlig grad; „som en engel (1)". -agtig,
adj. d. s. s. englelig (især 1). Branaes.II.
242. -barn, et. 1) engel (l.i) med udseende
(skikkelse) som et barn. Oehl.CJSOO. 'de
søde Englebørn jeg skuer, | Naar jeg har
det trætte Øie lukt. HCAnd.X.468. JLange.
11.340. 2) [2] MO. *min hulde

|
Moder

- .
I
Kaldte mig med søde Navne,

|
Engle-

barn og Sukkerlulle. ffrz.Z).J.48. AErslev.
GamleHisto)-ier.(1895).14.-hsis»e^en.(dagl.,
spøg.) d. s. s. -barn 2 ell. (1. br.) 1: (hun)
drømmer om smaa Englebasser fra Para-
disets ii2Lye.Eiget.'*hiyi3.1.sp.2. -blid,
adj. [3] NansJi).64. \ -borg, en. (poet.)

om himmerige (jf. -sal olgn.). Brors.158.
-dragt, en. (poet.) hvide, skinnende klæder.
Moth.E76. Storm.(Rahb.LB.I.237). (overf.,

om snedække :) 'Engledragt paa nøgne Stran-
de,

I
Jeg bytter neppe mod en Vaar. Xord

Brun/8mst.lI.180). (billedl.:) •Falskhed bor-

fer (o : paatager sig) Engledragt
| Og blen-

e vU \OTt Øie. Ing.RSE.VII.109. -drik,
en. [1] (dagl.) kaffe er en ren engledrik

j

VSO. tidligere om en særlig slags honning-
drik: (Kalk.1.473). Moth.E76. jf. -vand.
\ -død, en. [1] han sov hen og fik en
Engledød. BieMJ)Q.III.284. -fabrik, en.

(vulg.; jf. -hjem^ plejehjem, hvis indehaver
er „englemager" (s. d.). KPont.Betsmed.il.
177. -fabrikant, en. (vulg.) d.s. s. -ma-
ger, -fedt, et. [1] (spøg. eU. i overtroen)

om en salve olgn. (fedtagtigt afkog af engel-

rod. Feilb.IV.129), der antages at have
vidunderlig helbredelsesevne. Pont. F. 1. 18.

En Dag kom der en gammel Morlil fra
Landet ind i Apoteket og spurgte, om vi

iiD havde „Englefedt". SkovrøyXM.53. -fryd,
en. (poet.) engles glæde ell. frydesang (iscer

m. h. t. julen). *At høre Lyd af Engle-
Fryd,

I
Som overstiger Sind og Sands.

Brors.303. FrHamm.(SalmHj.l5l.2). -glat,
en. (1. br.) d. s. s. -barn 1 (Heib.Foet.IX.
326) og 2 (MO.). -haar, et. 1) tynde strim-

ler afglimmer til juletræspynt, de glitrende
Englehaar, man hænger paa Juletræet.
Stau7iJ'.138. Hjemmet.l905.500.sp.2. 2) ^

7a navn paa planterne Stipa pennata L. (i Kol-
dingegnen) ell. Isolepis gracilis Nees. OrdbS.
-hiU, en. (jf. EngeLrokke; zool., sj.) hav-
engel, Rhina squatina L. (m. vingelignende

brystfinner). D&H. -hjem, et. I) (poet.;

jf. -sal^ om himmerige. Grundtv.SS.1.366. 2)
(vulg.; jf. -fabrikj hjem, hvor et spædt barn
vanrøgtes, hun (var) blevet „Malkepige
paa et Englehjem". AndNx.DM.IV.50. -ho-
ved, et. '(hendes aasyn) svæver . . | Et

30 Englehoved ligt imellem Skyer. JSeibJ*oet.

11.134. HCAnd.VII.234. især om tnalet eU.

udskaaret hoved (med vinger) paa malerier,

bygninger olgn.: Moth.E76. MO. -hær,
en. (poet.) engleskare (især som værnende
magt). Grundtv.SS.III.7. -kor, et. (poet.)

skare af syngende (lovprisende) engle. Moth,
E76. 'Lover Gud, I Engle-Chor. C^rundtv.

SS.I.29.

englelig, adj. ['æiilali] (ænyd. d. s., sv.

40 ånglalik; i talespr. kun spøg. eU. iron.; jf.
engleagtig) 1) (til Engel l.i; 1. br.) som er

af samme ell. lignende art som en engéL
hvor faa blive Englelige, imedens de endfnu
ere indhyllede iSiøvet? Basth.Tale.(1782).

9. *en Alfeborg,
|
hvor englelige Væsner

give M.aåe.ScM.ndBD.xvi. Q om sjæl, le-

geme olgn.: som ligner en engels, jordiske
Begreber, som hverken skikke sig til

englelige Siele eller til forklarede Lege-
so meT.JSneed.III.283. Blich/1846).VII.18o.

*(han) skuer ind . . i Himlen, til ham blin-

der
I
Gjenskinnet af en englelig Gestalt.

PalMJV.12. *hun var smuk som Englene
i Himlen, | Dog engleligst var hendes
Stemmes Klang. Holst. VI.36. 2) (m. tilknyt-

ning til Engel 2.2) som i høj grad udmær'
ker sig ved blidhed, godhed, taalmo'
dighed olgn. den englelige Hustru, (rylb.

IV..330. Brandes.V.170. ||
især om taal-

eo modighed: beundringsværdig, sjælden, næ-
slen for stor olgn. (jf. Engletaalmodighed
og Engel l.i;. froeisL.X.72. Blaum.Sk.216.
Engle -lignelse, en. (foræld.) ud-

seende, skikkelse som en engel, (de) vare udi
Engle-Lignelse. Holb.Hh.II.45. -liv, et.

[1] (nu vist kun spøg.) lykkelig, meget behage^

2V
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lig tilværelse. Det er et Engleliv at være

fadt
giit.VSO. -lyd, en, f et. (nu kun poet.)

d af engles sang. Kingo.204. *Julen har
xxglQ-hyå. Gt-undtv.SS.III.åe.

\\ [1] (om
trompetmusik:) *ach det er et Himmelsk
Engle-Lyd\ Holb.Paars.316. -mad, en. (jf.
Engle- 1; foræld.) Visd.16.20 (ommanna).
Kingo.314. -mager, en. (fra ty. engelma-
cher(in); iron., vulg.;jf. -fabrik(ant), -hjem)

nu snarest spøg.) overf. : evne til at tale over-
bevisende, trøstende olgn. Herren haver en
Engle Tunge at tale med. Holb.Tyb.II.l.
*Hvor han har en Engle -Tunge,

| Naar
han taler døer hvert Snk. ECAnd. X. 216.
-nrt, en. se Engelurt. -vagt, en. (poet.)

engle som beskyttende vagt (jf. Kalk.V.220
og Engel lå) ell. (abstr.) engles beskyttende
omsorg (for menneskene). Moth.E77. *Guds

person, som tager småabørn i pleje for hur- i'o Fred er mer end Englevagt. Grundtv.SS.
tigst muligt at lade dem dø. Byskov.M.104
hertil: -tnageri. Sal.V.1125. -magerske. Gade-
ordb.^ Englemagerske anholdt i Stockholm.
PolPlnl911.1.sp.2. -mand, en. from, engle-

lig (1) mand. Grundtv. SS. III. 29 (om Jo-
hannes døberen), nu kun [2] dagl.: Oversk.
11.20. -menneske, et. [2] (dagl.) O, De
er et Englemenneske. Ifrz.Z.S^i. -mild,
adj. [3] (nu især spøg.) *Saa god og Engle

IV.171. -yand, et. [1] (dagl, spøg.) som^
merdrik, tilberedt af appelsinsaft og spiritus

olgn. -vinge, en. *(Jesus) favner hver
Barnesjæl paa Jord

|
Og lover os Engle-

vinger. Jn^'.iESjB.FJJ. -2-35.
II

billedl: *den
hvide Snee

|
Med sine Englevinger dæk-

ker Graven. Oehl.XX.165. -vis, en. (poet.)

*I Himlens søde Paradiis
|
Skal (vi) prise

dig paa Engle-Viis. Brors.l2. KirkeligSam-
Mild I har ham altid seet.JFriis.162. 20 ler.1857.118. -vist, en. (,//". ^-Ma. wither
Grundtv.SS.III.145. Hrz.1.75. -pige, en.

[2] (dagl.) Heib.Poet.II.32. GJ -ren, adj.

(t engelren. Moth.E76. Høysg.S.340). [3]

især i moralsk bet: *Hand lader haant der-
om, og bruger viise Ord,

|
Som hånd var

Engle-reen, og hafde intet giort. Cit.ca.

170O.(Thott4'>1525.305). (jeg) troer (ikke),

Mennesket var den Tid meer Engle-reen
end nn. Kraft.VF.80. Hostr.E.II.5. den

wist, nærværelse, (no. og) oldn. vist, opholds-
sted, SV. vistas, opholde sig; foræld., sj.; jf.
-borg, -hjem, -sal ofl.) engles hjem; himme-
rige. *Hun gaar sig til Englevist,

|
hun

bad sig_Lov af Jesu Krist. Di^Z7.IJ.«r.8.i4.

(jf.DgF.11.478 og 490). *Maria, vor Dron-
ning og Moder, . . |

hvis Throne staar i

Englevist. Jørg.D.65.
englisere, v. se anglisere. Englæn-

smukke, englerene Pige. AndNx.M.90. her- 30 der, en. [iæii,|iæn'ar] (nu næppe br. Enge(l)
til Englerenhed: Holb.Kh.557. Kierk.
XIV.177.

II (1. br.) *De englerene Toner i

Sjælene fløi ind. Ing.DM.153. -rest, en.

*jeg skal mit Hellig, Hellig sjunge
|
Med

Engle-Røst! Kingo.387. Grundtv.SS.III.314.
overf. [1] om yndig (kvinde )sfemme: Holb.
Usynl.I.l. -sal, en. (poet.; jf. -borg, -hjem,
-vist^ om himmerige. Boye.Psalmer.II.(1854).
164. -skare, en. (jf. -hær; især poet.)

lænder. Moth.Conv.E57. PAHeib.US.22.
Blich.O.I.xir). flt. -e. (j/. Engelskmand samt
ty. englånder; se DSt.1914.32) 1) person
(i ent. næsten kun: mand) af engelsk na-
tionalitet, min egen kiødelige Søster . .

tier som en Engellænder, uagtet jeg har
tilskrevet hende to lange Breve. Oehl.(N
Bøgh. Fra Oehlenschlægers Kreds.(1881).66).
paa Gaden i London kan (man) standse

Kingo.398. *I Himlens Skyer er Engle- 40 en velklædt Englænder og spørge ham o
skaren kommen. PalM.VII. 315. -stem-
me, en. *Saligt tone

|
Englestemmer. Ing.

RSE.VII.96. (jf. Engle- 1:; Moth.E77.
*Julemorgen var mit Himmerig,

|
Den du

(o: kirkeklokken) meldte mig med Engle-
stemme. Grundtv.PS. VI.580. -syn, et.(sj.,

især poet.) 1) engels ell. engles aabenbarelse
(fremtræden i synlig skikkelse). Moth.E77.
*0m end bedrøvet, smiler dog Støvet,

|

faa et venligt Svar. Cavling.L.16. 2) J, (I,

br ) engelsk fartøj, han er nu Styrmand
paa en Engellænder. Hostr.EF.1.1. 3) (sj.,

spøg.) engelsk mønt. Skulde vi ikke hel-
lere strax gaae tilbage til Helsingør og
vexle Englænderen? Hostr.EF.1.4. £ng-
lænder-inde, en. [1] (især CP; i tale-

spr. bruges: engelsk dame olgn.). kvinde
(især voksen) af engelsk nationalitet. Cavling.

ved Engle-Syn. Grundtv.SS.III.222. jf. 50 L.31. f Englænderske, en. d. s. vAph
bet. 2: Disse fugtig blanke Øjne syntes at

see hvide Englesyner. ABaadsgaard. Ude i

Verden.(1892).71. 2) [1] (nu næppe br.)

Det er et Englesyn, at see Ægtefolk om-
gaaes kiærligen med hinanden. VSO. -sed,
adj. (f engelsød^ [3] (nu især iron.) *(sin

kones) Engel-søde Røst han hører nu ej

meere. Holb.Skiemt.E2r. *ald Din Artig-
hed og Engle -søde Fagter. JFriis. 50.

(1759).
Eng-lærke, en. \ navn paa en art

af slægten pibere (piplærker); Anthus praten-
sis L. (jf. -mher). vAph.Nath.V.97. Engler-
ken opholder sig i Engene, og synger li-

det og slet. Ea/f./1784).346. KjærbøU.246.\\
ogs. om kornværlingen, Emberiza miliaria É.
Sal.XVIII.446. -mark, en. (ænyd.d.s.;
1. br.) et stykke dyrket engjord. EPont.Atlas.

Grundtv.SS.1.35. -taalmodighed, en. 60 1.407. Foran Huset er . .to Eng-Marker ful

d. s. s. englelig (2) taalmodighed. hvilken
Engle -Taalmodighed hører der ikke til

for at have med saadanne Mennesker at

gjøre. KierkVII.352. Bogan.II.61. -tnn-

fe, en. (poet.) englerøst. *Tier alle Engle-
unger. Zin^ciiO. Ing.BSE.VII.70.

||
(l.br.;

de af Kiør. Grundtv.E.57. OpfB.UV.302.
-mester, en. (fagl.) person, som har ud-
dannelse i engvandinq olgn. Cirk.^''/il844.

Pont.LP.Vin.252. I)agNyh.^lsl911.3.sp. 6.

-mose, en. (fagl.) tørveholdig eng; kær-

mose; lavmose. EPontA.tlas.1.527. Ing.KE.I.
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156. Uss.DanmGeol.'298. -mølle, en. van-

dingsmøUe i enge. PontJFL.868. Slcovrøy.LM.

5. Feilb.IV.129. -nellikerod, en. ^
navn paa en (paa enge alm.) plante af ro-

senfamilien; Geum rivak L. Rostr.FloraJ.

218. -piber, en. \ d. s. s. -lærke. Kjærhøll.

246. MylErich.Den jydske Hede. (1 903). 346.

engjrassere, v. se engagere.
en-griflet, adj. (hot.) eengriflet Frugt-

knude. Drejer.JSo<renn.94. Hvidtjørn (den
engriflede og den almindelige). CVaupell.

S.62.

en gros, se Gros.
Eng-rose, en. (^ Engerose. Moth.E74).

2( d. 8. s. -blomme 1. VSO. Feilb.BL.271.

-rude, en. 2( (nu næppe br.) frøstjeme,

Thalidrum flavum L. Moth.E73. (jf Kalk.

1.472). VSO. t -rede, en. ^ krap (far-

ve(r)røde), Bubia tindorumL. vAph.Nath.IV.
481. -ror, en. 2( Calamagrostis lanceolata

Both. Lange&BostrJFoderurter.(1877).60. jf.

:

-rorhvene, en. d. s. LandbO.IV.138.
-skifte, et. (landbr.) engstykke; eng. MO.
P(mt.LP.VIII.132. jf Moth.E73. -skær,
en. (nu sj. Engeskærj. (cenyd. engeskier; jf.
SV. skara, skårda, sv. dial. ångskår(d)a; har
navn efter de indskaame, takkede blade; jf.
Engelskær) S^ navn paa en tU de kurvblom-
stredes familie hørende farveplante; Serra-

tula tinctoria L. Engeskær: JTusch.225.
Krap og Engeskjer . . bruges til Farving.
Hallager.31. Lange.Flora.3o9. Engskær:
VSO. til lysegult bruges Pors og Blom-
sterne af Skarntyde og Engskær. Feilb.BL.
106. Bostr.Flora.1.362. -slæt, en. (landbr.;

nu 1. br.) høslæt i eng. Moth.E73. MO. End-
videre er der tillagt Plantøren nogen Eng-
slet i nogle Lavdrag i Plantagen. BerlTid.
^^ltl906.M.2.sp.l. -s-mon, et. (sj.) jords-

monnet i en eng. Stuck.III.121. -snarre,
vagtelkonge, Crex pratensis Bechst.

Kjæi-bøll.ooO. Frem.DN. 408. -stjerne,
en. (nu sj. Engestjerne. Moth.E74. MO. jf.
Esp.403). 3( melet kodriver; Primula fari-
nosa L. JTusch.183. Esp.403. f -svamp,
en. 5r mark-champignon, Psalliota campestris
(L.). Enge-svamp. MothÆ79. VSO. -svin-

fel, en. ^ Festuca pratensis Huds. Bostr.
lora.1.35. MentzO. Bill. 366. -syre, en.

(nu sj.) 3( syre: Bumex acetosa L. vAph.
Nath.Vn.727. JTusch.208. MO. -tidsel,
en. (f Engetidsel. Moth.E74. JTusch.ol).
(nu nceppe br.) 2( navn paa arter af slæg-
ten tidsel: Carduus acanthoides L. (JTusch.
51. VSO.) eU. C. pahistris L. (Moth.E74. jf.
JTusch.52). -trold, en. ('f Engetrold. Moth.
E74). % (eng)troldurt; Pedicularis palustris
L. JTusch.162 (jf smst.136.175). VSO. (jf
Engkysj. -tæge, en. (zool.) Lygus campe-
sti-is ell. L. pratensis. LandbO.lV.636.
En-gnds-, (1. br.) i nogle nydann. ssgr.

som overs, a/" monoteistisk. Islams strenge
éngudslære. HBasmussen.Studier over Håfiz.
(1892).94. Islam anerkendte de to andre
En-Gudsreligioners forholdsvise Sandhed.
JØstrupJslamj(1914).38.

Eng-uld, en. ^f Engeald. Moth.E74).
2( kceruld; Eriophorum L. OecMag.VI.334.
JTusch.82. MO. -vanding, en. kunstig

vandforsyning af engarealer. Olufs.(MO.).
MøllH.LooO. Sal*VIL 321. -vase, en.
(især dial.) opfyldt vej af risknipper olgn.,

der lægges over en eng. KSkytteJB.379.
-viol, en. ^ Viola palustris L. Bostr.Flora.
1.177. Frem.DN.247.

10 en-haande, se Haande. -haandet,
adj. (ænyd. d. s.; jf. -hændet; sj.) HøysgJS.
337. jf. Esp.143. -hannet, adj. se -han-
het. -harmonisk, adj. J^ om toner: som
har forskellige navne, men samme tonehøjde

(fx. fis og ges). MusikL.(1801).6 7. Geb.MusK.
9. enharmonisk Skala er c cis des d dis es
o. s. V. Sal.''VII.323.
£nhed, en. ['e-n,he-'a] flt. (i bet. 2; jf.

u. 1.5J -er. {afl. af II. en (A); ligesom sv.

20 enhet dannet i 18. aarh. (under paavirkn.

af ty. einheit^ efter lat. unitas; O og fagl.)

I) (jf. Enighed i) som betegnelse for egen-
skab. 1.1) (sj.) den egenskab ved en tingj

at den er (kun) een (1.1 ell. 2). Guds Een-
hed. Monademes Eenhed. FSO. Om Ma-
teriens Enhed (o: den lære, at der kxm eksi-

sterer een materie, og at alle sloffer ex smsai. af
ensartede smaadele). UnivProgrJ887JiT. 1 j)
ensartethed; fuld overensstemmelse;

30 (forholds)lighed. indtil vi alle naae til

Eenhed (Chr.VI: enighed; i90 7. Enheden;
i Troen. Ephes.4J3. den philosopherende
Menneskehed (har) stolet paa Tænknin-
fens Eenhed med Tilværelsen. HeiftJ'ros.

.515. Mangelen paa Eenhed mellem det,

som en Digter har drømt, og det, som
Virkeligheden paa hviikensomhelst Maade
har paatvunget haim.sa.(Gylb.I.49). Den
absolute Betingelse for Venskab er Eenhed

40 i Livs-Anskuelse. Kierk.II.286. jf. (sj.) om
handlemaade: (dette var) for Simon . . et
nyt Vindbeutleri, skjønt ganske i Enhed
(0: .fOverensstemmelse") med det Øvrige.
Goldschm.VIII.17.

fl (jf- bet. iJ^ i hegeliansk
olgn. dialektik: begreb, som dannes ved for-
soning af to modsigende begreber, en tilveie-

bragt Eenhed. HeibJ'ros.1.120f. smst.III.
205. i dette Digterhjerte . . vare Modsæt-
ninger forbundne til Eenhed. MartJLH.7.

50 Kjærligheds Væsen er Eenhed af Frihed
og Nødvendighed. Kierk.II.40. alm. i forb.

højere enhed: Disse Modsætninger me-
dieres i en høiere Eenhed o: i en fælleds
Dumhed. smst.V.62. nu især (ofte spøg.) i

udtr.: gaa op i en højere enhed. tU-
sidst vare kun de to (støvleskafter) tilbage
og disse gik virkelig op i en høiere Een-
hed . , Jeg lod mig gjøre en Kaskjet af

dem. Hrz.XIV.lll. 'bajersk 01 og Kristen-
60 dom

I
gaar op i en højere Enhed. Drachm.

UV.21. 1.3) som udtryk for, at to ell. flere

ting osv. hører sammen, danner een (har-
monisk) helhed, eet samlet hele: fuld-
stændigsamhørighed; inderligt fælles-
skab (jf. Enighed 1j, Ening 2). Uendelige
Eenhed, som i et eneste udeleligt Væsen
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. . indbefatter alle . . Fuldkommenheder.
JSneed.VI.444. Eauch.SD.1.92. (I) beflitte

Eder paa at bevare Aandens Eenhed (Chr.

VI: enighed j i Fredens Baand. £^^es.4.5.

denne . . Tilstand af . . fast Tro paa en
Andens Kjærlighed og Værd, denne Een-
hed med en Anden, som jeg kalder Sym-
pathie. Gylb.(1849).VI.ll. hvor Forestillin-

gen om Salighed nærmest berører Tanken
om Enheden med Gxnå. Brøchner. TV. 37.

Nordens Enhed. Ploug.V V. 1.98 (titel paa et

digt). NMPet.Br.l02. Alt er en Helhed, en
Enhed, og har et usynligt Centrum, der
behersker det. ClPet.0.158. Jesus Kristus
. . som med dig lever og regerer i Hellig
Aands Enhed, een sand Gud. Alterhog.42y.

1.4) den egenskab at bevare en vis karak-
ter stadig ell. helt igennem; konsekvens
ell. harmoni (i optræden, udførelse osv.).

Derpaa arbeide du . . med Eenhed i Plan
og Kraft i Udførelse. Engelst.Nat.312. ved
en fast Grundsætning maa han søge at

bringe Eenhed i sit Liv. Mynst.Betr.II.lSl.
Det ligger nær at se en stor Personligheds
hele væsen i det Indtryk, han gør efter

at han har samlet sig til kraftfuld Enhed
paa sin Udviklings Højde. Brandes.MB.108.
(spøg.:) *Skjorten er qua Skjorte reent
universel . .

|
For alle Folkefærd jo Skjor-

tens Eenhed gjælder. PaZM.F.iSS.
|| (Jf.

fr. la multitude dans le simple olgn. udtr.)

Hvor der er Skiønhed, der maa være Een-
hed iMangfoldi ghed.Mynst.(MO.). Be-
vidsthedslivet (er) karakteriseret ved en
Enhed, der ikke udelukker Mangfoldighed,
Forandring og Forskel. Høffd.Psyk.^Gd. i

mangfoldigheden er der enhed— den enhed
som en bestemt afgrændset interesse og
et helt igennem fastholdt synspunkt giver.

ABDrachm.(Letterst.tidskr.l919.554).
\\ (jf.

bet. 1.5; æstet.) Forresten har denne Maler
vidst at give sin Komposition en Eenhed
og Simplicitet, som er sjelden hos en
Fransk. Ørst.Br.1.9?. Nye gule eller røde
Huse brød grovt Landets grønne Enhed.
Jørg.E.V.60. Anlægsgartneren (maa passe
paa, at ikke) al Karakter udviskes paa
Grund af Mangel paa Enhed. HavebrL.^345.
1.5) (jf. bet. 1.1 ; æstet.) i forb. tidens, ste-
dets og handlingens enhed olgn. (de
tre enheder), den egenskab ved et drama,
at det foregaar i løbet af (højst) eet døgn,
paa kun eet sted, og at det kun har een (ho-

ved)handling. Jeg tænker ikke her paa Ti-
dens, Stædets og Handlingens Eenhed, som
ingen Mester i Kunsten vil fornærme. Sorø
Saml.1.75. *Stykkets Eenhed er just ei iagt-

taget. Oehl.1.7. smst.VI.296. jf. Arlaud.545.

2) m. konkr. bet. 2.1) ting ell. forestil-
ling, som har egenskaben enh ed (i.i). Eilsch.

Term.32. Leibnitz kalder Monaderne Na-
turens Eenheder.VSO.1.667. Tallet 6 be-
staaer af sex Eenheder (nu alm.: enere^.
Eenheden, ti Gange taget, er en Tihed
eller Tier. MO. 2.2) hvad der danner et na-
turligt sammenhørende, afsluttet ell.

udeleligt hele. *Til Eenhed vied dem
(o: et brudepar) din Aand. Grundtv.SS.IV.
343. Sielen . . er (ikke) en Fleerhed, men
en Eenhed. Mynst.BlS.1.156. PalM.V.219.
(Tyskland) er en geografisk Enhed lige-

som Italien. Schand.TF.II.47. den Omstæn-
dighed alene, at flere Varer ere Gjenstand
for samme Bestilling (gør ikke) disse flere
Varer til en Enhed. Lassen.S0.65. 2.3) (sj.,

10 fys.) stof, sammensat af to ell. flere bestand-
dele; sammensætning. Hvo veed ikke at
Vandet er Eenheden af to usynlige Luft-
arter? ^ei6.Pros.J//.^05. jf. bet. 1.2 slutn.:

den Eenhed af Modsætninger, som Kjær-
lighed er. Kierk.II.55. 2.4) (vilkaarlig) be-

stemt størrelse, der lægges til grund for
sammenligning m. størrelser af samme
slags, den social-økonomiske Enhed „hvad
en Arbejderfamilie kan leve af". Esm.1.63.

20 Christians.Fys.448. Enhederne for Længde
(cm). Masse (gr, d. v. s. et Gramlod) og
Tid (Sek.) er valgte vilkaarlig, medens
alle andre Enheder er afledede af disse
tre. SaUI.112. jf. Arbejdsenhed. 2.5) {^ og

^) mindste afdeling af en større styrke,

som under de forhaandenværende forhold kan
optræde selvstændigt. Wolfh.MarO.244. tak-
tisk Enhed. Scheller.Mar0.21?. Tilsk.l918.L
194. (den tyske invasion i Rumænien) var

^ intet „Sedan", ingen Indeslutning, og den
rumænske Hær var i Stand til at bevare
alle Enheder og kan nu genoptage sin
Modstand. PoUy8l917. 6. sp.5. Enheden (i

flaaden) kan efter Omstændighederne være
et eller flere, endog adskillige Skibe, men
altid under een Kommando. OrdbS.
Enheds-g^mppe, en. (sprogv.) ord-

forbindelse, der danner en enhed (2.2). Jesp.
Fon.562. -midte, en. [1.3] (nydann.; vist

40 kun hos Sibb.) som overs, af Centralpunkt.
Henvirkninger paa Kirkens Eenhedsmidte.
Sibb.Aa. II. 122. W -mærke, et. udtryk
or, at noget danner en enhed (2.2). Tryk-
et på sidste led (i en enhedsgruppe) er

netop enhedsmærket Jesp.Fon.563. || især:

person (ell. idé), der er udtryk for det for
et (politisk, litterært osv.) parti væsentlige

og holder det samlet om sig. Med Rette
var (Hall) det nationalliberale Partis En-

so hedsmærke. Hørup. II. 188. VilhAnd. Litt.

III.76. -patron, en. [2.2] ^ patron, som
indeholder baade projektil, ladning og tænd-
middel. Scheller.MarO.217. -pris, en. [2.4]

spec. (landbr.): den bekostning, der vil være
forbundet med at flytte 1 m* jord. LandbO.
11.837. -sats, en. [2.4] (fagl.) Sal.IX.1117.

O -skole, en. [I.2] (fra slutn. af 19. aarh.)

en bestemt slags skole, der skulde være fælles

for alle. en saadan Skoleordning . . bærer
60 hen imod . . Enhedsskolen.DagNyh.''''/il913,

l.sp.l. O -stat, en. stat, hvor de forskellige

dele danner en enhed (2.2). Fridericia.l7&18
Aarh.65. „De tyske Stater skal være uafhæn-
gige og forenede ved et Forbundsbaand",
og dermed sloges alle Forhaabninger om
Enhedsstaten ned. Brandes.VI.346.
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Enhjernins:, en. ['e-n,iør(')neitl (\ En-

hjBring. Holb.DHJI.602). fif. -er. {glda. en-

hørning (bet. 1 og 4:), oldn. einhyrningr (ogs.

om fjæld med een fremspringende spids; jf.

no. einhyrning, dyr, som har mistet det ene

horn); som navn paa fabeldyr efter lat. uni-

corni(u)s, gr. monåkeros (maaske gennem
»wn<. einhornink^ ; af II. en og Horn; jf.

Enhorn) I) om forskellige (store, vilde) dyr
med kun eet horn. 1.1) fabeldyr, tænkt

som en hest med et spidst snoet horn midt i

panden (antoges at leve i Indien og Afrika).

Høysg.S.234. Ikke et Gran deraf, saa stort

som det Sandkorn, Eenhjørningen sparker
bort med Hoven, medens den løber igjen-

nem Ørkenen. Hauch.111.114. Lad Mænd
tvivle om Enhjørninger; men om én Ting
kan der ikke tvivles. BrandesJX.454. BøvP.
IJ.54.

||
alm. i middelalderlig kunst (Sal.XV.

477), især som symbol paa jomfruelighed
(enhjørningen kunde kun fanges af en ren

jomfi-u. jf. Lucid.48). Einhørnings-Gaard
. . Dens Tegn var en forgyldt Eenhiørning
paa en Tavle. Holb.Berg.228.

||
(herald.) En-

njørning, Hest med spaltede Hove, snoet
spidst Horn i Panden og Løvehale. PB
Grandjean. Heraldik.(1919).J50. BøvPJ.154.
1.2) (foræld.) narhval, Monodon monoceros
(der i alm. tidlig taber den ene fortand;
„hornet" er den anden tand, der rager langt

ud af munden; jf. Enhjørningshvalj. Kni-
ve, giordte af Horn eller Tænder, som ta-

es af den Fisk kalden Enhiønns. Holb.
H.II.602. vAphNaih.II.166. IngÆF.lV.

170. BMøllJ)yL.I.300. 1.3) (især bibl.) om
næsehornet, Rhinoceros, ell. om en art vilde

^fler (jf. Enhorn 2). 4Mos.23.22. Frels mig
fra Løvens Gab og fra Eenhjørningens
'RQrn\Ps.22.22. »Den Gud, som dig fried

af Pharaos Vold,
|
Lod Enhjørningens Styr-

ke dig arve. Grundtv.SS.IlJ21. BMøllDyL.
1.284. JVJens.Br.l72. 2) (zool.) som navn
paa visse insekter. 2.1) f næsehorns-
bille, Orydes nasicomis. vAph.Nath.YII.
241. Raff.(1784).127. 2J5) om sommerfugl:
d. s. s. Dranker 2. Sommerfugle.46. 3) (astr.)

stjernebilledet Monoceros (jf. Enhorn S).

Sal.-VII.324. 4) (foræld., sj.) enhjørnings-
horn (jf. Enhorn i;. TroelsL.V.97. jf.: den
høire Haand støttede sig paa en Éenbjør-
niiigsstok.Winth.IX.2S0. 5) Ji (foræld.) d.

8. s. Enhorn 4. MilTeknO.62. Enbjer-
iiing:8-hem, et. [I.2] (nu l.br.) Holb.Ul.
1.6. HauchDV.11.130. VareL.'>203. -hval,
en. (foræld.) d. s. s. Enhjørning 1.2. *Eenhiør-
ningshvalen ærbødig skal bæve

i
Bort med

sin elfenbeensflettede Stang. Oehl.F.189.
HauchJ)V.II.127.
En-horn, et og (især i bet. 2) en. {ænyd.

d. 8. (bet. 1 og 2); jf. Enhjørning; O og
fagl., nu sj.) 1) horn af en enhjørning 1(2);

enhjømingshorn. (fra Grønland føres) Spæk,
Fiske-Been, Eenhorn, Reens-Skind. fioZd.

Staat.356.
|| Hjørnetænderne (af mammut-

terne) ere bekjendte under Navn af gravet
Elfenbeen eller Eenhorn. Funke.(1801).

g

III.9. 2) (hibl., poet.) d. s «. Enhjørning 1.3.

Fra Ægypten førte den Almægtige dem
ud; som Eenhornens er hans Kraft! 4Jfos.

23.22 (Lindberg). »Før skal Du ride paa
det vilde Eenhorn,

| Og fængsle Leviathan.
Hauch.DV.III.64. 3) (astr.) d. s. s. Enhjør-
ning 3. Sal* VII.324. 4) H (foræld.; vel af
bet. 1) om en særegen, lang (russisk) kanon.
MilTeknO.62. -hOTedet, adj. (med.) Er

10 et Bind rullet op i een Rulle, tales om
et eenhovedet Bind, er det rullet op i to
Ruller, kaldes det tohovedet. Pflnuw.65.
\ -hover, en. enhovet dyr. (om æsel:) Gjel.

F.86. -hovet, adj. (zool.) som har udelt

hov (een taa med hov). Amberg. de En-
hovede (SoUdungula).Sai.FJJ7.875. -hun-
net, adj. se -hunnet.
enhver, pron. [en-, (8)n'væ'r] enhver.

Høysg.AG.l. jf.sa.2Pr.12. intk. ethvert [ed-,

20 ad'væ'rrf]. — gen. (i selvstændig anv.): fk.
enhvers, intk. CP (sj.) ethverts (Hertug-
dømmernes Eenhed (er) udelukket ved
ethverts eiendommelige Forhold. Jio«rad.
(Da.Folkeblad.**lil846.84.8p.l)). {ænyd. d. s.,

8v. envar; dannet (i 16. aarh.) af 11. en og
hver, efter ty. ein jeder; jf. hver og een,
hver (eneste) een olgn. (u. hver) if oldn.

einhverr (æda. ænnær; sammenfalaet m.
andenø betød derimod „en ell. anden")

30 1) »w. inddelende bet., far at betegne aUe
de (ensatiede) enkelte af en vis klasse. I.l)

om noget for tanken nærværende (men hver-

ken i det foregaaende omtalt eU. ved det flg.

bestemt) || t rigsspr. nu næsten kun i selv-

stændig anv. og (i fk.) som personbetegnelse

(oftest efterfulgt afsig, sin, selv, egen, især),

jeg vil betale Enhver efter hans (Chr.VI:
sin^ Gjerning. Ords.24.29. enhver er sin

egen beste UoctoT.Holb.MTkr.520. 'Gaa
40 da frit

| Enhver til sit. Grundtv.SS.IV.364.
her vare nu saa Mange samlede, at der
ikke blev Meget for Enhver især. CLStrøm.
11.119. det maa blive enhvers egen sag

j

at give enhver sit (o : hvad der tilkommer
ham).jf. Arlaud.76. i ordspr.: enhver er sig
selv nærmest (o: man tænker med rette mest
paa sig selv). WessXbF.41. Hrz.V.324. jf.
Arlaud.71. enhver er sin egen lykkes smed,
se Lykke, enhver sin lyst ell. smag (siges,

50 naar man undrer sig over en tilbøjelighed

ell. smag, der afviger fra ens egen); ogs.

(spøg.): enhver (har) sin chacun (m. hen-
blik paa sa. ordspr. i dets fr. form: chacun
(0: enhver) a sa marotte olgn.) Schand.SB.
127. FrNygaard.E.40. f i intk., om neutral

forestilling: Skabningen lover Gud, i det
Ethvert (o: hver enkelt del) opfylder (sin)Be-
stemmelse. MynstJ'ræd.(1810).301. O (gldgs.

og dial.) attrib. et hvert Creatur (o: skab-

60 ning) tilkommer meget ulige Pligter. JJtc.

(1914).1.40. Lad enhver Dag have sin Plage.
MO. enhver ting lå for sig. Mikkels.Ordf.

316. 1.2) („urigtigt", ieui«.; nu bruges alm.

hver) om noget i det foregaaende omtalt. I

det fuldvoxne Menneske bestaaer Hiertet
egentUgen af tvende Muskler, eller rettere
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af tvende Hierter . . Enhver er huul in-

den i. Tode.V.lOl. Alt dette virkede . . et

hvert for sig eller alt tilsammen . . til Dan-
marks Undergang. Mali. SgH. 691. sa. HG.
34. En Bondegaard bestaaer . . af flere .

.

smaa Huse, ethvert med sit Tag. Molb.DH.
1.124. (en) Lære om de Mundarter, der
herske i et Land og om enhvers Særegen-
heder, so. OmZ)iafcc<er.('i8iij. 37. nu kun i

tilfælde, der ogs. kan opfattes som l.i (per-

sonbetegnelse): vi skulle frygte og elske

Gud, saa at vi leve kydsk og tugtig i Ord
og Gjerninger, og at Enhver (1909: hverj
elsker og ærer sin Ægtefælle. Katek.§32.
de (havde) allerede faaet Legen godt i

Gang, og enhver især havde indrettet sig,

som det passede ham eller hende bedst.

Bregend.DN.29.
||

(gldgs.) ved omskrivning
m. præp. af. (der var 400000) Mand, som
kunde føre Sværd; enhver af dem var
Krigsmsind. Dom.20.17. Af de 24 Præster-
nes Classer . . vendede ikkun 4re tilbage

. . man deelede eenhver af disse 4re Clas-

ser atter udi 6. Holb.JH. 1.513. Ethvert
(Grundl.(1915).§43: Hvertj af Thingene
kan indgive Adresser til Kongen. Grundl.

(1849).§49.
2) (Gi ell. emb.) m. fordelende betyd-

ning, ved udsagn, der gælder snart den
ene, snart den anden af flere, om den
enkelte, som det i det givne tilfælde gælder:

den paagældende; vedkommende. 2.1)

svarende til 1.1. || i selvstændig anv. (i fk.)

som personbetegnelse. Best er det og, at saa-

dant gaaer efter enhvers Leilighed. Lange-
bek. Breve. 283. *Maaden, som enhver sin

Synd udøver paa,
|
Den eene giør til

Helt, den anden til en Staader. W'ess.^i.

Du veed vel, at hvert Menneske har sit

Livstræ eller sin Blomst, saaledes som nu
Enhver er mårettet. HCAnd.VI.106. \\ at-

trib. Pøbelen bliver stedse hængende fast

ved den Lærdom om Gud, som er giængse
1 et hvert Land. Eilsch.F.106. eleverne vil

have at rette sig efter de til enhver tid

gældende disciplinærbestemmelser j 2.2)

(si.) svarende tit 1.2. Den første Gang en
at Søstrene kom over Vandet, var En-
hver altid henrykt. HCAnd.SS.XIII.70.

3) m. sammenfattende bet, om en hvil-

ken som helst af en vis art: hvilken som
helst; alle. 3.1) svarende til l.i. || i selvstæn-

dig anv. (i fk.) som personbetegnelse. *Hr.

Christen præcker vel, det maa en hver
bekiende.fioi6.Paars.i6. *0p en hverl

|

Drager Sværål Brors.206. *Naar Tydsken
kommer her,

|
Beklager jeg Enhver. Pi^a-

ber.VV.3. Det var noget enhver vidste, at

de to var Kæresteio^. JVJens.RF.16. en
Ødselhed, der er meningsløs for Enhver
og ganske utænkelig for en Høgsbro. For<
Land.^^U1905.1.sp.6. Fruen gik forbi Vin-
duerne deroppe og var at se til som en-
hver anden — der skete ingenting. And
Nx.PE.1.254. alle og enhver, se H. al

4.2.
II
ved omskrivning m. præp. af. Hun lever

i enhver af mine Tanker. MO. enhver af

os (o: vi alle) vilde være tilfreds dermed
\

MO.
II
attrib. siig til Aaron . . at han ikke

til enhver Tid maa gaae ind i Helligdom-
men. 3Mos.l6.2. Monsr. Tartuf . . er icke
en Karl, som man finder under enhver
Busk. KomGrønneg.n.229. Ew.(1914)J.27.
den Eftertanke og Efterfølelse, som enhver
god Tale vækker. Oehl.(1851).XXV.200.

10 fuldstændig mangel på enhver sproghisto-
risk metode.VilhThoms.Afh.1.429. (poet.) m.
efterfølgende ejendoms-pron.: *Enhver min
Tanke (i prosa: enhver af mine tanker^
jeg betroede hende. HCAnd.X.411. Oehl.

111.184. 3.2) bestemt ved noget i det flg. \\

selvstændigt (i fk.) som personbetegnelse. Alle
og een hver, som ikke haver noget Em-
bede. DL.l—2—4. Ikke enhver, som siger
til mig: Herre, Herre 1 skal indgaae i Him-

;m meriges Rige.Matth.7.21. *Enhver, som
troer og bliver døbt,

|
Han skal vist sa-

lig blive. Kingo.267. *Vink frem Enhver,
som følger dig (o: vort flag). Ploug.11.29.

Il O attrib. (nu bruges alm. hver^. enhver
Svend, som hører Nogen til (maa) æde
(af paaskebrødet). 2Mos.l2.44. den Historie
(er) eenhver Moers Barn bekiendt der i

Byen. Holb.UHH. 1. 5. (Shakespeare træder
levende frem) for enhver dens Øjne, der

30 læser (hans værker) med aabent, modtage-
ligt Sind. Brandes.lX.269.
en-hændet, adj. {Jf. oldn. einhendr;

foræld.) d. s. s. -haandet. vAph.(1759). Han
er født eenhændet.FSO. MO. -hsendig:,
adj. (nu næppe br.) d. s. vAph.(1764). Saaby.

^

enis, adj. ['e'ni] adv. -t, (sj.) d. s. og (f)
-en (VSO. MO.). (glda. æda. enigh, enugh
(Cambr.; bet. X), jf. mnt. e(i)nig; bet. 2 og 3
ferst c. 1700 efter hty. einig samt subst.

40 Enighed (s. d.); jf. ens 3; i talespr. næsten
kun som præd., ofte ubøjeligt)

1) f som (kun) forekommer een gang; en-
kelt; eneste. *Et maadeligt Gemyt, et slet

og hver Dags Hierte |
Sig ofte hielpe kand

i eenig Sorg og Smerte. Holb.Paars.43.

2) (især cdtrib.) som udtryk for, at to ell.

flere personer lever i indbyrdes god for-
stå aet se (uden strid og splid), holder (tro-

fast, kærligt) sammen olgn. *Eenige Brø-
50 dre det ville vi være. Thaar.HG.46. Winth.

D.2. lad os nu holde enigt sammen
\

(overf.:) *Vort Samfund grunder sig paa
enig Styrke. Oehl.P.275.

3) (især som præd.) som udtryk for, at to

ell. flere personer stemmer overens i ell.

har samme mening, vilje, forsæt, øn-
ske olgn. 3.1) om flere (o: begge ell. alle

parter) || være eW. blive enige; ogs. være
enige i noget ell. i at (sige, tænke noget),

60 have samme anskuelse, mening olgn.

(sj. m. flg. bisætn). de er alle enige. Moth.
E59. vil du disputere det, som alle lærde
Folk ere eenige udi. Holb.Vgs.(1731).I.6.

*Deri (o: i stridens slutning)
|
Maa Christen

og maa Hedning være enig. Oehl.P.283. vi

er forligte saa halv om halv, og blev vi det
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helt, saa var vi enige. Grundtv.PS.IV.587.
Pigerne vare enige i at løfte deres Frøken
til Skyerne. Ing.LB.I.108. Hauch. VI. 430.
man var enig i, at dette livsfriske Digt
dannede Overgangen til en bedre Smag.
IngÆF.III.57. (ordspr. :) Tanden bider ofte

Tungen, og dog blive de emge. Mau.llol.

II
blive ell. være enige (med hinan-

den) om noget, ofte d. s. s. foreg., men især:

i fællesskab træffe (have truffet) en aftale,
fatte (have fattet) en beslutning, fastslaa

(have fasfslaaet) en vedtægt olgn. (ofte m.

flg. bisætn.). hvor ethvert af disse (skille-

tegn) helst bør bruges, derom ere de Lær-
de endnu ikke enige med hverandre. Eøysg.
AG.170. Naturkyndige have ondt for at

blive enige om, hvad enten (muldvarpen)
har Syn eller ikke. Tullin.IIlJ.76. vi ere
enige om, at han indtil videre skal gaae
mig tUhaande som Sekretair. Hauch.VlI.
11. dersom To af Eder blive enige (Chr.

VI: eens^ paa Jorden, om hvad . . de ville

bede. Matth.18.19. hvorledes ere I dog
blevne enige (Chr.VI: eens^ om at friste

Herrens Aand? ApG.5.9. skal vi ikke være
enig(e) om (o: indrømme og fastslaa), at vi
vilde have baaret os ad ganske paa samme
maade

j 3^) orn den ene part: være enig
(med nogen) i noget, samstemme med
ell. slutte sig til (en andens mening); sam-
tykke i (en andens beslutning) olgn. (Per-
nille) holder Monsr. Leander for en stor
Philosophus . . Jeg er derudi ikke eenig
med hende. Holb.Philos.11.2. min Sviger-
fader og min Hustru ere enige i hvad vi
beslutte. Jn^.EAf.77.85. „til Lands ser vi
(danske) jo, at vi Intet kan udrette, men
til Søs formaaede vi ikke saa lidt". Er De
enig heri? FruB.eib.B.1.285. saa meget min
Livsanskuelse endharfjernet sig fra. (Kierke-
gaard), og saa lidet jeg særligt er enig i

den Afstand, i hvilket han sætter det viden-
skabelige Arbejde fra det øvrige person-
lige hiv. Høffd.DF.154. f enig mea i: in-

gen af de 3 militaire Assessorer har været
enig med i denne I>om.Stampe.I.404.

\\

uden præp. (Især i talespr.). Ploug. (Studen-
terkom.79). Den Mand sætter jeg Pris paa.
Er Deres Eksellence ikke enig7 Bode.GB.
96. I blive (være) enig med nogen
om noget, træffe en aftale, fatte en beslut-

ning sammen med nogen olgn. da han var
bleven enig (1819: eens^ med Arbejderne
om en Denar om Dagen. Matth.20.2(1907).
spec: blive ell. være enig med sig selv
om, komme eU. være kommet til klarhed i

en vis sag, til en bestemt mening, beslut-
ning olgn. derom ere de Lærde endnu
ikke enige med hverandre, ja ikke engang
nogen åf dem med sig selv. Høysg.AG.170.
om udeladt, især foran et andet om : Du vU
blive enig med Dig selv, at det Hele er
TSi2iååent. Kierk.XIV.114. inden Erik var
bleven enig med sig selv, om (i skriftspr.
bruges alm. : om, hvorvidt^ han skulde gaa
Byfogden stolt og foragtelig forbi . . eUer

30

tage ham humoristisk-overlegent. Sc^nd.
AE.214.
\ enige, v. ['e'nia] {efter tv. einigen;

jf. enig) Det er ej en adsplittende, men en
enigende Ytring. PMøll.lI.358.
Enig-hed, en. ['e*ni|he'31 HøysgA.G.

29. {ænyd. (16. aarh.) d. s.; afi. af enig (i

bet. 1); aet. 2 og 3 efter ty. einigkeit; jf. enig
samt Ening 2) 1) f tiX enig 1. 1.1) d. s. s.

10 Enhed la. den Lærdom om Guds Eenig-
hed er gandske rigtig. Holb.Ep.II.129. Gud
er een Gud, og er der ingen Unitet eUer
Eenighed, som er hans \iig.saJnjI.492.
\.2) d. S. s. Enhed 1.3. Indtil vi mødes alle-

sammen til troens . . enighed (1871 : Een-
hed). Ephes.4.13(Chr.VI). jf SalmHj.309.4.
1.3) d. s. s. Enhed 1.4. Hvilken Enighed
imellem hans Handlinger! hvilken Over-
ensstemmelse imellem hans Dyder indbyr-

20 des. Kampm.(Rahb.LB.II.37). 2) [2] om det

forhold ell. den tilstand, at to ell. flere

personer lever i indbyrdes god forstaa-
else (uden strid og splid), i sammenhold, (jf.
PEMull.^422). *Lad Enighed regjere,

|

Saa hver har Fred med Sit. SalmHus.92.2.
(det) Sardiske Concilium, som man havde
sammenkaldet for at stifte Eenighed. Eolb.
Kh.221. 'Gud Fader os Alle i Troskab
bevar I | Og Alle til Enighed iørelBlich.
D.II.116. *\ Enighed han gik | Gjennem
Livet med sin ^ære,

|
Med sin Harpe og

sin DT\k.Winth.II.98. Dette forstyrrede
Enigheden i Huset. MO. leve i enighed og
god forstaaelse • | ordspr. (m. overgang til

bet. 3). enighed gør stærk. jf. Mau.1750.
Enighed formerer (ell. nærer. Moth.E59),
Uenighed fortærer. Ifau. i 759. 3) [3] om
det forhold ell. den tilstand, at to ell.

flere personer er enige (om noget). Eøysg.
40 AGJ29. sa.S.197. 'Jeg frygter for, vi blier

uenige
|
Af lutter Enighed tilsidst. OehlJP.

287. De kom til en Enighed om, at naar
han fik den faste Plads ved Jæmbanen,
vilde de gifte sig. KLars.EPE.132. der var
(m herskede^ almindelig enighed om, at

reformen burde gennemføres
j Enig-

heds-kammer, et. [3] (fagl.) forsamling,
der skal søge at bringe enighed tU veje ml.

arbejdere og arbejdsgivere. Forsøgene paa
50 at gjennemføre Lovgivning om Arbejds-

retter og Enighedskamre have endnu ikke
ført til noget Resultat. Lassen.S0.701. -sag,
en. [2] (i ældre jur. spr.) retssag uden for-
udgaaende trætte. Nørreg.Privatr.V.22.
Ening, en ['enen,] {glda. d. s. (bet. Is),

no. eining (i einingo, i eet væk), oldn. ei-

ning (bet. 2); dels af H. en, dels vbs. tU IV.
ene(s); 1. br., mest ved paavirkn. fra dial.,

jf MDL., Feilb.) 1) som vbs. til IV. ene.

60 1.1) (især overf.; jf. IV. ene 2^) om det for-
hold at blive (ell. være) enige; forlig(else);
overenskomst; enighed. MothJE59. ingen
Udvei har aabnet sig til Ening imellem
de stridende Farter. HNClaus.Arv.3. Eeib.
Poet.1.386. især t Mdfr. komme til ening:
Bagges.(MO.). Man kom endogsaa under

IV. Rentrykt «/u 1921
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denne Forhandling til en Slags Ening og
Overenskomst mellem de Gamle og de
Unge i Kredsen. JakKnu.A. 83. HBegir.
DF.III.16. Feilb. 1 .2) (især i puristisk spr.,

se IIjælpeO.83) den virksomhed at forbinde(s)
ell. forene(s); forening (jf. IV. ene 1). han
elskede hende, og hun elskede ham, (in-

tet kunde) stille sig i Vejen for deres Ening.
ZakNiels.Maagen.83. denne forunderlige
Ening, denne Flyden-sammen af alt, hvad
der havde Livets Aande, — den uende-
lige Sajnåiægtighed. LBruun.UG.314. jf.
(om tilstanden): det Fremtidsbo, hun og
G. skulde grunde i lykkelig Ening. Ant
And.L.186. ^ jf. bet. l.i: *Du er da Jeg —
dog Ikke-jeg tillige 1

|
Det Modsagns Ening

nævner ei min Stammen. Heib.Poet.VIII.
34. Alle de Spillende bleve ogsaa grebne
af denne Ening af Konst og Natur. PalM.
IL.II.112. 2) (nu kun gldgs. ell. dial.j d. s. s.

Enhed 1.3. imellem dem alle tre bør (der)

være . . Eening og Sammenhæng. Nysted.
Rhetor.Sl. især i udtr. som under ell. i

ening (med), under eet; i samling ell.

fællesskab; ikke adskilt ell. hver for sig. Kom
Grønneg.11.353. Guderne kunde (ikke) for-

mildes ved Offringer, som gjordes til dem
under Ening . . hver Gud vilde have sit

Offer for sig selv. Grundtv.Saxo.1.43. Han
dyrker, driver det Stykke Jord under
Ening med sin Nabo. MO. (de) halvkugle-
dannede Græshøje og de mange forkuede
Tjørnebuske . . i sørgmodig Ening med
et Par Hundrede vidt spredte Træer. Zak
Niels.Fort.285. MDL. Feilb. Halleby.109.

\ Ening^s-ord, et. [2] Partiers Enings-
ord eller Feltraab. Molb.KC.62.
£nk, en. (ænyd. d. s., sv. dial. enk(er);

mase-form til I. Enke; bomh. (Esp. 403))
enkemand (1). Hun kunde have taget en
Enk, en tilaars Gaardmand fra Sognet.
AndNx.DHF.110.

I. Enke, en. ['æii^o] flt. -r. {æda. ænkiæ,
oldn. ekkja; jf. Enk; besl. m. H. enke; jf.
LJac.KvM.108.186)

1) kvinde, hvis mand er død. DL.5—
2—27. Vee Eder, I Skriftkloge . . at I

opæde Enkers Huse. Matth.23.14. *Den
Stiebne er dog grumme tung

|
at være

Enke naar man er ung. Oehl.Digte.(1803).

242. *(gud) hører naadig Enkens Røst.
Grundtv.SS.1.428. *sørgelig er Enkens
Lod,

I

Naar skilt . . ved Manden . . |
Til

Eensomhed og Bod hun vises hen. PaZM.
TreD.37. Den Karl eller Pige, som tager
det sidste Stykke, der er paa Fadet, faaer

en Enke eller en Enkemand. Thiele.III.40

(jf. bet. 3.2^. Hensidder Enken i uskiftet

Bo. LovNr.73'y*1892. §3. I Huset boede
Enken efter Sognets forrige Præst. JSmcZ-

de.JF.5l. skomager Lunds enke
i
(emb.:)

enke Maren Lund
i (jf. Enkefrue), en-

kens skærv, se Skærv, ordspr.: En rig

Enkes Taarer tørres snart (o: hun bliver

mart gift igen).Mau.l762. \\ blive enke,
miste sin mand. jeg ihjelslaaer Eder med

Sværd, og Eders Hustruer skulle blive
Eniier.2Mos.22.24. hvis (frieren) var 100
Aar . . kunde hun have Forhaabning dis
snarere at blive Enke. Holb.Pern.1.7. Saa-
mange Vorter, en Pige har i Ansigtet, saa-
mange Gange bliver hun Enke. Thiele.III.

73. e. br.
\\ sidde enke, leve som enke

(uden at gifte sig igen). Efter Bondens
Død maa hans efterlatte Hustrue uden al

10 Indfæstning beside Gaarden med al sin
Tilliggelse, saa længe hun sider Enke.
DL.3—13—4. Es.47.8. hun havde siddet
35 Aar Enke. Holb.DH. 11.482. Brandes.
XII.175. Nu skulde hun altsaa til at sidde
Enke. Bang.L.69. jf. : Juda (sagde) til Tha-
mar, sin Sønnekvinde: sid som Enke i din
Faders Huus, indtil . . min Søn bliver stor.

lMos.38.11.

2) (nu næsten kun dial. (Feilb.), jf. Enk
20 samt Enkekone^ d. s. s. Enkemandf 1. Sa

høvisk beder dig riddere tre dertil så rig
en enke. Moth.E60. (jf.VSO.: „i en gL
Vise"j. Jo han har da været gywt, men
nu er han Enke. Eostr.US.I.ll. Jeg troede,
han var Enkemand. — Ja han har saa-
mænd vaaren Enke i syv Aar. CEw.F.31.

II
ogs. i forb. sidde enke (jf. u. bet. 1).

JPJac.DTJ.104. Nu er hun død, men Sme-
den lever endnu og sidder Enke med

å) Gaarden og det hele. CEw.F.247. en Gaard-
mand, der sad Enke og søgte en Hushol-
derske. Wied.(KlareDruer.l08).

3) overf. (af bet. \). 3.1) i leg (jf. Enke-
leg): den enkelte (især kvindelige) deltager,

der staar i spidsen for den parvis ordnede
række (j/. Enkemand 2.1j. Legeb.I.a.l4. som
navn paa legen selv: enke ell. to mand
frem for en enke (jf. Enkeleg, Enke-
mand 2.1, Enkemandslegj. nede i Maén

^ bag Haverne var der Børn, som legede
„Enke" ograabte. Jør^.iT.i?. EBrand.Bes.
12. (de har) leget „Røvere" og „to Mand
frem for en Enke'^. Wied.Da.l44. AndNx.
M.77. Halleby.147.167. || om „enken" i enke-

vals. smst.146. S.2) (især dial.; jf.Gadeordb.^
Feilb.I.252.IV.130) om det sidste neg paa
marken, det sidste stykke smørrebrød
paa fadet olgn. (hvis det tilfalder en pige,

hedder det Enkemand;. Feilb.BL.342. jf.:

50 jeg tørte . . Smudset af (støvlerne) med en
gammel Enke af en Handske, som laa

aa Skiænkehorået. NWGade.OB.165. 3.3)

navn paa en slægt af væverfugle, Vidua,
især V. paradisea (hvis hængende fjer skal

minde om et enkeslør; vistnok foreligger dog
omtydning af fuglens navn Whydah (egl.

dens hjemsted i Afrika), forklaret som lat.

vidua o: enke). vAph.Nath.II.227. Sal.

XVIII.245. BøvP.II.367. 3.4) (zool.) navn
f/i paa en abeart, Callithrix lugens (paa grund

af dens sorte haardragt). BøvP.III.23.
II. enke, adj. (æda. ænkæ (køp), sv. dial.

enka, no. og oldn. einka; af II. en; jf. en-
kel(t), enkende, enkom, I. Enke, II. Enke-
mand; jf. ogs. glda. enket, fra mnt. en-
kede, egl.: nøjagtig, men allr. i mnt sam-
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menblandet m. enkel(t) Q nu kun dial.:

Juvge.414. MDL.666. Esp.408 (ynke olgn.;

jf.VSO.: „udtales og ønke";) som fore-

Iconmier i ringe antal; sjælden; enkelt; faa.
Det kan skee en enke Gang. Vi fandt
nogle enke faa Bær paa Buskene. T'SO.

jf.: (i st. f. enkeltj bruges ogsaa i dag-
lig Tale og hos Almuen enke (ynke).
En enke een. MO.1.443. ynke. AarbFrborg.
1920.99.
Enke% t ssgr. af I. Enke (se dog II.

Enkemand^, iscer (hvor ikke andet bemærkes)
i bet. 1. -aar, et. spec: f enkes sørgeaar.

Moth.EGO. VSO. -and, en. \ Dendrocygna
viduata. Brehm.FL.o97. -barn, et. spec.

(emb.) om en enkes (ikke-vokane) børn, der

har ret til understøttelse af det offentlige, jf.

:

Enkeloven ell. Enkebørnsloven kaldes
dansk Lov Nr. 124 af 29. Apr. 1913 om Un-
derstøttelse tU Børn af Enker. -Sa/.' VII.326.
-baronesse, en. (jf. -åronnrng). Wied.
S.4. -blomst, en. 3r (P^a FalsterJ Sca-
biosa atropurpurea. JTusch.218. -bolis, en,

enkes bolig. Dette Huus valgte hun til sin

Enkebolig. 3fO. || spec: hus, bestemt til fri

beboelse for een ell. flere enker; enkesæde (2).

VSO. MO. -brnd, en. (ænyd. d. s. (Kbh
£HplJ.586); sj.) enke, der er brud (bliver

gift igen; mods. Pigebrud^. TroelsL.'XII.
10. -dans, en. en (jysk) ringdans. Feilb.

-dom, en. (glda. d. s., oldn. ekkjadomr;
foræld.) d. s. s. -stand. SAB. -dra^t, en.

enkes (sørge)dragt. Moth.E60. Bleg sad hun
der i den sorte Enkedragt. JPc^c.7J.i09.
(billedl.:) 'Op I Zion! leg din Enke-Dragt!

|

Iføer dig Lysets Brude -Pragt. £ror8. 559.
-dronnin{>^, en. {ænyd. d. s.) en afdød
konges efterladte hustru. Holb. Hh. 11.165.
Fredrik den Sættes gamle Enkedronning.
Schand.TFJ.126. i Lande med kvindelig
Arvefølge . . kan en Dronning være Dron-
ning-Enke uden at være Enkedronning.
Sal.V.1129. -folk, pi. (sj.) fællesbetegnelse

for enke og enkemand. Min Søster og jeg
er nu Enkefolk. SojjAC/amss. 175. 80. -for-
sarg^else, en. (emb.) om det forhold, at
en mand sikrer sin enke en vis sum penge,
der henstaar under offentlig kontrol. MinBek.
'^hl871. SaUVIL32o. -frne, en. frue, som
er blevet enke (jf. -dronning^; tidligere: enke
(efter en mand) af rang; nu blot som et

finere ord end Enke, brugt alm. især som
titel (enkeixu) om enker uden for almuen
(jf. Enkekonej. Moth.E60. naar han taler
med Enke-Fruen, kand han lade, som at

man mod hans VUlie vU paatrykke ham
en Rang. Holb.Philos.IV.6. FrEom.PM.151.
Geheimeraad Harboes Enke, Baronesse F.
(oprettede et) Kloster for 12 Enkefruer.
Mall.Sgn.6o3. min gamle . . Enkefrue (thi

hendes Mand havde en B.ang). Sibb.II.6.

den FamUie, han havde besøgt . , var en
Enkefru Johnsen og hendes Datter. Tops.
11.519.

II
i forb. m. mandens navn ell. be-

tegnelsen for hans stilling olgn. bruges nu
Enke. f Alle disse Stykker . . tilhøre

Forfatterens Enkefrue. Charlottenb.1794.30.
-gods, et. (1. br.) jordegods, som tilfalder

ell. tillægges en enke, til brug ell. eje, efter
mandens død (jf. -sæde^. MO. Dronningens
Enkegods . . indbefattede Ørebro Slot og
tilhørende Len.Allen.1.156. smstJ59. -grev-
inde, en. (jf. -dTonnmg).SvGrundtv.FÆ.
1.160. -haar, et. (spøg.; sj.) de første skæg-
dun paa hagen. SécB. -hus, et. (nu næppe

10 br.) enkebolig. Moth.E60. EPontMlas.II.414.
-kappe, en. (sj.) særlig kappe (hovedbe-
klædning), som enker undertiden bærer, hun
havde gaaet med den forhadte Enkekappe
i et halvt A&r.Aftenp.^^/6l911.Till.2.sp.4.
-kasse, en. privat ell. offentlig forsikrings-
anstalt til enkeforsørgelse. *Jeg i min Vel-
stand har, dfsvær! forsømt at sætte | I
Enke-Cassen for min kiære Fru AUette.
Holb.MpS.275. Ingen . . Ober-Officier maa

20 begive sig i Egteskab, med mindre han
først . . beviser, for sin tilkommende Hu-
strue at have giort Indskud i Enke-Cassen.
Forordn.^''/él775.§4. PMølUI.130. Breum.
HH.92. -klæiler, pi. (gldgs., isår bibl.)

d. s. s. -dragt. Jud.lOJS. -kone, en. (dan-
net som tydeliggørelse af I. Enke 1 og soni

modsætn. tU (Enke 2 og) Enkemand; især
i folkelig, jævnere stil; jf. -kvinde H bruges
ligesom Enkefrue ikke i forb. m. mandens

30 navn olgn.) enke (1) afjævn (borger-, bonde-)
stand (især som folkelig modsætn. til Enke-
frue/ Moth.E60. (ved dødsfald kommer) en
efter anden trippende, og for at lade see
deres Venskav, river Plasteret af Haanden,
hvorfor mand maa takke dem, ja give dem
Thee og Caffee oven .i kiøbet, men de
skulle have Fanden, om jeg var Encke-
Koene. nolb.Bars.I.l. 2Sam.14.5(Lindberg).
en gammel, fattig Enkekone. Pon/J^.J.35.

40 han havde faaet Kig paa en Enkekone,
hvis Gaard han skulde hestyre. Aakj.VF.
46. KMich.LM.79. MDL. Feilb. -kvinde,
en. (nu sj., især bibl., poet; jf. -kone) d. s. s.

Enke 1. Ingen Enkemand, eller Enke-
qvinde, maa indlade sig i nyt Egteskab,
før end der er holdet rigtigt Skiite med
den Afdødis Børn. Di.5

—

2—13. jeg er en
enke-qvinde (1871: Enke/ og min mand
er åaå. 2Sam.l4.5(Chr.YI). »Han ydmyg

50 bad om Naadsens-Brød | En hedensk Enke-
Kvinde. Grundtv.SS.II.171. Luc.4.26(Skat
Eørd.).

enkel, adj. [^æn'g{s)\] intk.-t^ best. f. og

flt. enkle; gradbøjn. enklere, enklest(e), f
enkelst(e) (EilschJ'hilBrev.357). (ænyd. d. ».,

SV. enkel; fra mnt. enkel, holl. enkel (ældre:

eenkelj; jf. got. ainakls, ensom, forladt; til

II. en; jf. II. enke ofl. samt enkelt |j bet. 2.2

og 2.3 især ved paavirkn. fra sv. i slutn. af
60 19. aarh., se HjælpeO.83)

1) (nu næsten kun dial.) m. h. t. antal:
d. s. s. II. enkelt 1. Moth.E60. *enkel Hevn
og Straf mit Sind ey mættes med;

|
Men

to Ulykker maa paa Flora regne ned. Jo/6.

Metam.l3. *Thi Alt hvad efter tre Aars
Trællen grode |

Var blot een enkel gusten

28*
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Pode. TBruunJ.314. *Der ses paa Himlen
enkle Stjerners Frikker. MSchneider.ED.il.
Feilb. Thorsen.31.78.

2) m.h.t. beskaffenheden af en ting olgn.

2.1) (nu næsten kun dial.) d. s. s. enkelt 2.

ErJcel neglike. Moth.EOl. Søster-Gaarden,
en enkel Gaard . . Engels-Gaard, dobbel udi
Yaaninger. Holb.Berg.237. (jf. åobhel gaard
u. dobbelt 2.i). Svens-Gaarden dobbel for

til, men enkel bag til. smst.228.jf.Esp.45?.
||

(sj.) m. overgang til bet. 2.2: Gud (er) det
uendelige, uindskrænkede og allerenkelste
Yæsen.Eilsch.PhilBrev.124. smst.357. 2.2)

om stof olgn., som kun bestaar af een ell. i

det mindste meget faa bestanddele (nu
ofte m. overgang til bet. 2.8j; usammensat,
(aareladning kunde undgaas) dersom vi ved
en sund, naturlig og enkel Føde forekom
den Blodrighed, som nøder os dertil. Eilsch.

PhilBrev.5. børn og syge bør have ganske
enkel kost

\ (jf. bet. 2.3^. || (overf.) uden
særlige, usædvanlige forhold ell. om-
stændigheder; jævn („lige ud ad lande-

vejen"); ligetil; lidet indviklet olgn. det
(er) fornødent at gøre retskrivningen så
enkel og letlært som muligt. KHjorth.Bet-
skrivni7igsspørgsmålet.(1886).17. Hans Lev-
nedsløb er meget enkelt. Brandes.VI.296.
Hun er saa . . enkel en Natur. SvLa.HjG.
66. Det hang saa enkelt sammen for hans
vedkommende, og dog var det ham en
vidtløftig Historie. JVJens.SS.91. sagen er
ganske enkel og ligefrem

j 2.3) (<,M0.)
for at betegne, at noget stemmer med en na-
turlig, ufordærvet føle-og tænkemaade
ell. (især) kunstnerisk smag: ufordær-
vet; simpel; jævn og naturlig (jf. en-
foldig l.i). *det sjælfuldt Enkle, som kan
Hjertet røre ! Bich.III.157. Silkekjolen (var)

højhalset, enkel i Snittet. EJuelHans.H.33.
Pont.GA.17. Prædikanterne . . spandt lange
Romaner ud af Tekstens enkle Orå.VVed.
BB.403. (han) beskæmmer de Gejstlige
ved den fordringsløse, enkle Godhed, som
præger hans Handlemaade.smsf.i85. Hun
forargede . . ved at klæde sig enklere end
heldigt. Leop.SE.112. der laves . . her hjem-
me virkelig gode og kønne Møbler, enkle
i deres Tegning. Hjemmet.l912.846.sp.2.
Enke-les, en. se u. I. Enke 3.i. Gymn.

11.15.

O Elnkel-hed, en. den egenskab at

være enkel (jf. Enkelthed 1^. vAph.(1759).
nu (fra slutn. af 19. aarh.) til enkel (2.2 og)

2.8: Maa vi ikke misunde Fortiden dens
naive Enkelhed. Jian^'e.JJi.Jf 97. Barnets
Følelser er . . gjengivne i hele deres rent
Tireflekterte, driftsagtige Enkelhed. FFed.
Studier over Guldalderen.(1890). 157. HOlr.
Absalon.I.(1908).244. Soveværelset burde
virke ved en uangribelig stræng og gen-
nemført Enkelhed. Hjemmet.1912.846.sp.3.
en lille frokost i al enkelhed og beske-
denhed I

\ enkeligf, adj. til I. Enke. *Hun søm-
mer enkeligt ^kc\xå. Blich.D.II.135.

I. t Enkelt, en (i bet. \) og et (i bet.

2). flt. -er. {substantivisk brug af II. enkelt
1.2; 1. br.) 1) (om person, individ:) den en-
kelte (1.2). EnkelteT.vAph.(NMPet.V2.177).
•det vigtigste paa Jorden

|
Til Enkeltens

og til det Heles Gavn. Bagges.1. 257. 2)
(intk.) det enkelte (1.2); enkelthed (2).
*(patriotismen er) et Middel-Led . . fra En-
keltet til Alt. Bagges.II.41. smst.51.

10 II. enkelt^ adj. [^æn'g(a)ld] (fra nt. en-
kelt (se enkely); har efter 1700 mere og mere,
især i rigsspr., fortrængt II. enke, enkel 1

(og 2.1^, enkende)
1) m. h. t. antal, l.i) („Bruges . .under-

tiden i Steden for enke . . eller enkende."
VSO.) som kun er een i antal; (i flt.:) fore-

kommende i ringe antal, 'intet Folk .. er
saa vildt

| Og dumt, at jo en enkelt Klog
man hitter. Bagges.ComF.52. Man saa nogle

20 enkelte Personer hist og her paa Gaden.
Det findes paa nogle enkelte Steder i Lan-
det. VSO. Altid vil der ikkun gives enkelte
og faa af saadanne Digtere, (som) tør vove
Phantasiens dristige Flugt. Molb.F.321. En
enkelt Gang kan jeg vel giøre det. MO.
*Jeg lod mig ei af Mængdens Bifald daare
. .

I

Hvor kan mig da en Enkelts Mishag
saave? Holst.D.II.168. *ikke en enkelt Ti-
me,

I
enkelt Dag,

|
nej tusinde Aar. Drachm.

30 RR.IO. ogs. (i ent.) en enkelt m. mindre
bestemt tal-bet. end een: jeg mødte en en-
kelt rejsende

\
MO. 1.2) som i en vis hen-

seende ell. under visse forhold forekommer ell.

opfattes for sig selv, adskilt fra andre af
samme art; isoleret; særskilt; enlig (staa-

ende); (taget) for sig; een for een (enkelt-

vis), (han) betragter alt i Sammenhæng,
intet enkelt. Mall.KF.9. Enkelte Vidner .

.

ere saadanne, som hver for sig vidne om
40 særskilte Yianålinger. Nørreg.Privatr.VI.51.

*Vidtadspredt i taaget Nat
|
Brænder en-

kelt Lygte mat. 0ehl.Digtn.I.12. jeg ned-
lagde en Nationalgardist, der enkelt i Sko-
ven forfulgte m\.g.Blich.II.641. (de fire

personer) traadte — snart enkelte, snart
samlede — op for min Indbildningskraft.
smst.I.581. CBemh.IX.152. Ulykken kom-
mer jo aldrig enkelt, siger man. smst.XII.
108. I Begyndelsen øves enkelte, senere

BO indtil 6 Aftræk efter hinanden. Skyderegl.

153. om et menneske, som er ugift, ell. som
ingen tjenestefolk har, ingen andre at sørge

for: enlig (jf. III. ene 1.2^. Men hun er jo

ikke et enkelt Fruentimmer, naar hun er
gift. PAHeib.US.453. Vor Flytning . . var
langt besværligere, end den for enkelte
Mandfolk pleier at være. Gylb.1.254. MO.
m. overgang til bet. 2: *Tifold er Faren paa
Havet, som er kun enkelt paa Landet. Stoud.

60 (Bahb.LB.I.205).
||
nu næsten kun som mod-

sætn. til en samlet mængde ell. helhed,
især i udtr. den enkelte (jf. Arlaud.590)
eZZ. hver enkeltO/.I.Enkelt, Enkelt-mand,
-personlighed, -væsen; Enkelthed 2). det
Heles Fuldkommenhed beroer paa de en-
kelte Deeles Uddannelse. £n^eZsi.P/tii. ri/.
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*Jeg alle . . Blomster mig udkaarer,
|
Vil

af en enkelt ei mig fængsle lade. Eeib-D.
87. *Strømmen i hver Enkelts Hjerte

|
Sin

Friskhed af det Hele faaer.FalM.Venus.
217. det Samlede var Summen af hver
Enkelts Attraa. Goldschm.Hjl.III.133. er vi

først enige i dette . . Almindelige, da tør

vi ogsaa haabe at vorde enige i det En-
ke 1 1 e . Mynst.Præd.(1835).l 0. Hvad det er,

Lægæst har gjort ved hornet, kan selv-

følgelig nu ikke i det enkelte nærmere
hestemmes.VilhThoms.Afh.II.7.

2) m. h. t. beskaffenheden af en ting

olgn.: som ikke er sammensat af flere
(ensartede) dele; som kun bestaar af en
vis mængde, en vis del (afsnit, lag, enhed)
olgn. een gang taget (mods. dobbelt, tre-

dobbelt, sammensat, sammenlagt olgn.). 2.1)

i det sammensatte ord Forhuset . . lige-

som i det Enkelte ord liuset. Eøysg.AG.8.
Enkelt Størrelse. vAph.(1764). (en) Sæt-
ning inddeeles igien i enkelte, som blot

bestaae af eet Prædicat og eet Subject, og
sammensatte, hvor flere ere forbundne.
Eahb.Stiil.63. da Umiddelbarheden vel er
noget Enkelt, men ogsaa noget høist Sam-
mensat. Eierk.VI.449. U som adv.: lægge
tøj enkelt, t eet (enkelt) lag (jf. dobbelt,
sp.816 1.3). VSO. MO. en ende (bras), som
farer ell. skærer enkelt, ^ ende, som
fra sit faste sted paa den genstand, der skal

bevæges, løber („farer", „skærer"') lige til

dæks ell. gennem en blok paa en mast olgn.

og derfra til dæks (jf. dobbelt sp.815l.55).

Scheller.MarO.217. (mods. dobbelt sp.815 1.

34; j/. Dobbeltsteg; kog.:) Man kan lade
(kalveryggen) afskære enkelt (9: dele den
efter rygraden i to dele, som sælges særskilt).

Const.Kogeb.6o. 2.2) (især fagl.) i talrige

faste forb. m. stibsf., i alm. som modsætn. til

udtr. m. dobbelt ell. sammensat.
||
(nu 1. br.)

om mønt: hvis værdi kun er enheden een gang
taget (jf. enkende 2 samt dobbelt sp.813 1.

55). En enkelt Krone. 7S0. StBUU.Gal.I.
12. En enkelt Skilling (o: enesteskilling).

MO.
II
om dør, vindue olgn. mods. dobbelt

sp.815 l.l. Enkelte Vinduer, Døre, &C.VSO.
Arbejdsløn.14. jf.: Et enkelt Loft. AfO.

||

O/, dobbelt sp.816 1.1 og 44; bot.) enkelt
blad, bioster, bæger, rod, stængel
osv. Træearter.(1799).312. Drejer.BotTerm.
19.20.38ofl. Warm.Bot.49. MentzOJBill.130.

II
(zool.) i forb. m. visse fuglenavne, som

modsætn. til dobbelt 3.1. enkelt bekkasin, se

Bekkasin, enkelt Regnspove, enkelt Øster-
fugl (o : Numenius phæopus L.). Kjærbøll.
496.

II
enkelt blok, J, blok m. kun een

trisse (jf dobbelt sp.816 1.12). Funch.MarO.
11.33. ScheUer.MarO.217.

fl
enkelt bog-

holderi, T o: som i st. f. en egl. hovedbog
kun har en „kontokurantbog", hvori mellem-
værendet m. alle forretningsforbindelser no-
teres. SaVIII.SoO. Eage.U212.\\(jfu.BreY-
kort; post.) enkelt brevkort. Sal.III.
622.

II
enkelt flip. PoU*ltl920.8.sp.3.

\\

(mods. dobbelt sp.81 7 1.13. ;
jur., foræld.) En-

kelt Horerie . . begaaes, naar en Givt
haver Sammenleie med en VgivtNørreg.
Privatr.IV.316.

i|
enkelt klæde, afklæde,

som kun har luv paa den ene side (jf. dob-
belt sp.816 1.17). vAph.(1764). e.br.

|| (jf.
åohhélt sp.815 1.14; l.br.) ^ enkelt kryds.
MusikL.(1801).90.

|| enkelt krydsning,
(landbr.) krydsning ml. individer af rene
racer. LandbO.1.183. O enkelt laas,

10 laas, hvori nøglen kun kan drejes een gang
rundt O/- dobbelt sp.816 UO). OpfB.^VII.
191. B enkelt lærred (mods. dobbelt sp.

816 1.22 ; fagl.)FrHom.PM.124. e. br.
\\
(mønt.;

jf. Dobbeltmøntfod^. Enkelt Møntfod
vil sige en Ordning af Møntforholdene,
ifølge hvilken et enkelt Metal (som Regel
Guld eller Sølv) benyttes som Hovedmønt.
LandbO.1.699. || enkelt spil(slutning),
i skak: spil(slutning), hvor kongen med een

M ell. to andre brikker kæmper mod den anden
dækningsløse konge (mods. sammensat/ Skak.
(1916).56. H t enkelt tal, (gram.) ental

(jf. Enkelttalj. Undertiden sættes (o : ved
synekdoke) det enkelte Tal i stedet for det
formeerte, for Ex. Mennesket elsker si

selv, i stedet for Menneskene. ^asf/».

G

f.
237. n t enkelt tand, »jorfs. Dobbelttand
2 (jf dobbelt sp.815 1.42). føl saa med Fin-

feren hvor mange dobbelte og enkelte
ænder der fattes mig ved den høire Side.

Biehl.DQ.I.165. 8mstJVJ29.
enkelt-, i ssgr. af H. enkelt; deh til

bet. 1.1, fx. -blomstret, -løbet, -rådet osv.,

om en ting, der kun har een blomst osv.; dels

til 1.2, fx. -begavelse, -drift, -husholdning,
-læse, -salg osv., for at betegne, at noget
(kun) er knyttet til (udføres af osv.) en en-
kelt person, ting, sitttation, del af et hele olgn.

ell. til hver enkelt af flere (jf. ogs. Enkelt-
40 mands og Sær-); dels til bet. 2, fx. -billet,

-frugt, -ledning osv. \\ ssgr., af hvilke kun
et udvalg er medtaget ndf. (jf. ogs. ssgr. m.
dobbelt-/ er næsten kun O (ofte ret tilfæl-

dige dannelser) ell. fagl. og tuhører næsten
udelukkende tiden efter 1850 (<CMO.); jf.
dog -strøgen, -bænket, -staaende, -mand
(samt afl. -hed og -vis/ -begaTelse, en.

[1.2] (1. br.) Af betydelige Personligheders
Slægtninge i opstigende Linje kender vi

50 i Reglen altfor faa . . til at kunne stu-
dere Enkeltbegavelsens Foruddannelse i

Slægten. Brandes.IX.278. -billet, en. [2]

(jæmb.) morfs. Dobbeltbillet, -blomstret,
adj. [l.l] (1. br.) HavebrL?586. -bænket,
adj. [1.2] 4, om smalle baade: som har en
tofte til hver enkelt rorkarl. Funch.MarOJI.
33. SaUVII.327. -dommer, en. [l.i]

(jur.) dommer, som dømmer alene. LovNr.90
^'U1916.§127. -drift, en. [I.2] maskin-

en drift med en motor til hver enkelt maskine.
Hannover. Tekn.203. -form, en. [I.2] (1. br.)

(Michelangelos) stærkt fremtrædende Inter-

esse for Enkeltformen (har) havt en til-

bagevirkende Betydning for hele Figuren
i dens Stilling og Bevægelse. «7ia«^e.Jr.

283. smst.5. -n*ngt, en. (mods. Flerfolds-
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frugt; if. u. enkelt 2.2 og II. enfold; bot.)

Lange.Flora.xxxr. -førdsel, en. [I.2] (mods.:

fødsel af tvillinger olgn.; l.hr.) Enkeltfødsel
er det regelmæssige, flerfødsel det uregel-
mæssige. KNyrop.(Aarb.l905.35). -hed,
en. flt. -er. (dannet af Eilsch. (NMPet.IV.
373); bet. 2 dog først fra beg. af 19. aarh.,

jf: Ordet „Enkeltheder" . . som jeg især
har sat i Gang, brugtes den Gang (o : 1815)
ikke. Hjort. KritKonst.40.

|| jf Enkelhed)
1) O (sj.) den egenskab ell. tilstand at

være enkelt (især i bet. i). Eilsch.Term.41.
\\

til enkelt 1: ene i Enkeltheden eller som
den Enkelte og lige over for Guds Hellig-
hed. 7&r/c.ZL 567. smst.I.221.

li
til enkelt

2: vi (kan) kun til en vis Grad overbevise
os om vore Fornemmelsers Enkelthed.
Høffd.Psyk.113. \\ brugt i st. f. Enkelhed:
Hvilken latinsk Enkelthed i Kompositionen
(0: i Daudets „Sappho"). Brandes.VII.lS4.
(kirken) udmærker sig ved en interessant
og betydningsfuld Enkelthed. Maanedsskr.
f.udenl.Literatur.1.1879-80.142. 2) (jf I. En-
kelt 2, II. enkelt I.2) enkelt del af et hele.

Selskabet opløser sig i sine Enkeltheder.
Enhver af de unge Damer søger at faae
sine Veninder til Naboer. CBernh.VIII.150.

II
især (oftest i flt.) som overs, af Detail(ler)

om et forestillingsindholds (en sags, be-

retnings osv.) enkelte dele. Noget Dunkelt,
som de — endnu mindre anvende Flid

Eaa at udarbeide indtil de mindste Enkelt-
eder. ilfynsi.f'MO.^. sa.Betr.n.l97. drøfte

Planen i alle Enkeltheder. /ScÆand.O.L
171. JVJens.EE.137. Hvordan Jagten var
gaaet for sig blev aldrig rigtig oplyst i

Enkeltheder. sa.Br.l 79. Historien . . bliver
altid fortalt ens og med de samme Enkelt-
heder, sa. ÆTF. 89. -hnsholdnins;, en.

[I.2] husholdning for en enkelt familie. Vort
Hj.IIl2.18. -kamp, en. [l.i] ^ kamp
ml. to enkelte modstandere (skibe) (jf. Ene-
kamp 2). Scheller.MarO.217. -kraft, en.

[I.2] (fys.) kraft, der angriber et enkelt punkt.
Sal?Vll.327. -lader, en. [I.2] ^ gevær,
som maa lades for hvert enkelt skud (mods.
Dobbeltlader ell. Magasingevær^. OpfB.^
11.117. Gymn.II.143. -ledning, en. [2]

(fys.) til Telegrafering anvender (man)
Sarallelt fremførte Enkeltledninger, idet

orden danner Returledningen i ethvert
Telegrafkredsløb. TelegrTelef.269. -læse,
V. [I.2] (skol., sj.) om højtlæsning af en en-

kelt elev (mods. korlæse/ I de påfølgende
dage blir stykket atter korlæst og enkelt-

læst. G-ForcMammer.Døj^sfwmmeMnaeruisnm-
gen.(190S).110. -lobet, adj. [l.i] ^ (om
gevær). Scheller.MarO.217.

\\
(om skruer).

Wagn.Tekn.270.
\\ \ (overf.) om en ensidig

(unuanceret) betragtningsmaade, der dømmer
ud fra et enkelt synspunkt. Hans Moral var
enkeltløbet som hans Talent. Han delte

sine Landsmænd i to Flokke, den indsigts-

fulde og rettænkende Del af Nationen . .

og Bønhaserne, Undermaalerne. Hørup.I.
169. O -mand, en. [I.2] den enkelte ell.

(ubestemt) en enkelt person af et hele. en En-
keltmands Værk. Grundtv.Udv.V111.213. i

sin Bevidsthed om Enkeltmandens sande
Forhold til Gud ogYerden. Ing.EF.VI.164.
de sproglige Udviklinger (er) for ham
Frugten af Enkeltmænds . . Indsigt. Levin.
Betragtninger over da. Sprog.(1846).15. *Det
binder Enkeltmænd ei, men — Nationer.
Ploug. VV.1.125. Alt Stort . . er først ud-

lo gaaet fra Enkeltmænd. Høffd.E.525. ||
især

i ent. uden art.: Millioner . . skulde und-
gielde Enkeltmands Brøde. EngeM.Phil.139.
G00S.I.I88. De efterfølgende Øvelser fore-
tages . . først med Enkeltmand, derefter i

Trop. Skyderegl.15.
|| ^ enkeltmand som

flt. De første Øvelser foretages i jævnt,
helt overskueligt Terrain. I Begyndelsen
bedømmes Afstanden til udstillede Enkelt-
mand, senere til udstillede Troppe og til

20 Terraingenstande. smst.56. \\ hertil (jf. II.

enkelt I.2) bl. a.: Enkeltmands-herredømme,
-kreds (folketingskreds, der kun vælger een

repræsentant. D&H.II.631), -undervisning
(VortHj.l2.107), -øvelse ofl. -nittet, adj.

[1.1] som kun har een række nitnagler.

ScheHer.MarO.217. -personlighed, en.

[I.2] (1. br.) den enkelte; individ. Brøchner.
TV.35. -rådet, adj. [l.i] om frakke: som
kun har een række knapper; enradet. Scheller.

30 MarO.217. -rebet, adj. [l.i] J, om sejl:

mhidsket med eet reb. Scheller.MarO. 217.

-salg, et. [I.2] T detailsalg. Ludv. -skaa-
ret, part. adj. (jf. skære enkelt u. II. en-
kelt 2.1^ ^ om ende, løber olgn. : ført („skaa-

ret") gennem en faststaaende, enkellskivet blok

ell. over en „skive". Scheller. MarO. 217.

-skat, en. [2] (efter eng. singletax (jf. Ene-
steskat^; fagl.) een skat, der skal afløse alle

andre (direkte og indirekte); især om grund-
40 værdiskatten. D&H.II.631. -skivet, adj.

[l.i] ^ d. s. s. enskivet. OrdbS. -spor,
et. [2] (jærnb.) D&H.n.631. hertil: -spo-
ret, adj. (jærnb.; jf. ensporet/ enkelt-

og . . dobbeltsporet Bane. DSB.Togregl.21.
-staaende, part. adj. [I.2] jf. enkelt I.2

og enestaaende 1. En Lund. I den dunk-
lere Baggrund høit Krat og nogle enkelt-

staaende Træer. Hrz. II. 198. jf. enestaa-
ende 2: (afhandlingen) bestræber sig for

50 at vise, at dette Phænomen ikke er enkelt-

staaende, men fremtræder i de fleste Dyr-
klasser og altsaa har en almindeligere Be-
tydning. JapSteenstr. F. m. -stemmig-
hed, en. [1] J^ det forhold, at en enkelt

melodisk stemme i et musikstykke er den over-

ordnede; homofoni. Geb.MusK.64. -strog,
et. [2] (fys.) strøg (med magnet) i en eyikelt

retning (mods. delt strøg). Paulsen.11.209.

t -strogen, part. adj. [l.i] J^ (I- «• «• en-

60 strøgen. Høysg.AG.9. -tal, et. [l.i ell. 2]

(gram.) nu olm.: Ental. NLangNissen.Da.
Sproglære.(1808).62. SaUVII.327. -traad,
en. [2] (telegr.; mods. Dobbelttraad 1). Te-

legrTelef.278. -virkende, part. adj. [2]

om maskine : som kun virker ved den frem-
ad- ell. den tilbagegaaende bevægelse. SaU VII.
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328. -vis, adv. [1] « VSOJ793). 1) een

for een ; een ad gangen ; hver for sig (jf. II.

enkelt 1.2j; især (italespr.) i forb. komme,
optræde enkeltvis olgn. '(op) stormed Folk
omkap,

I

Først enkeltviis, og saa i samlet
Mængde. PalM.AdaniH.II.316. jo mere dis-

se Forslag, enkeltviis eller tilsammen, mis-
hage, desto stærkere vUle de (virke). Levin.

(BerlTid.yiol845.3.sp.l). fremfor Alting
havde Folk søgt til Kirkerne aarle og silde,

enkeltvis og i Optog. JPJac.lI.376. Men-
nesker enkeltvis var hun jo slet ikke bange
for. sm8t.239. *her handles enkeltvis og dog
i Flok. Aakj.RS.139. (bogen) sælges enkelt-

vis til en meget billig Pris. Pol}^liil903.A.

l.sp.5.
II

i rækkefølge; een efter een. Med
hadske Ord, med Løgn og ond Eftertale,

haanede han enkeltviis hele Forsamlingen.
Erz.DJI.13o. 2) (1. br.) paa enkelte steder;

hist og her; sporadisk, her (findes) imellem
saameget Slet enkeltviis noget Godt. Winth.
Nov.102. Efterhaanden havde Paludan-
Mullers Poesi i Danmark og det øvrige
Norden (enkeltvis ogsaa i Tyskland og i

England) vundet talrige Beundrere. JLan-
ge.1.352. O -viesen, et. [I.2] individ (jf. II.

enkelt I.2/ det var i Parret, ikke i Enkelt-
væsenet at den sande Menneskelighed var
virkeligglort. Bra71des.VI.6l. || at lægge
Ideen om Sjælen som selvstændigt, for sig
bestaaende Enkeltvæsen (Substans) tfl

Grund. Høffd.Psyk.l3.
I. Enke-mand, en. [I] {ænyd. d. s., no.

enkjemann; tydeliggørelse af I. Enke 2 (jf.
Enk^ ell. modsætn. til I. Enke 1, Enkekone
olgn.) 1) mand, hvis hustru er død. Ingen
Enkemand eller Enkeqvinde, maa indlade
sig i nyt Egteskab, før end der er holdet
rigtigt Skifte med den Afdødis Børn. DL.
5-2—13. Ew.VII.161. Min Moder var død
. . og min Fader forblevet Enkemand. Blich.

(1846).V.218. (den) Pige, som tager det
sidste Stykke, der er paa Fadet, faaer en
. . Y-vkemand. Thiele.IiL40. || sidde en-
kemand (svarende til sidde enkej. Høysg.
S.44. Saa fortalte De, at Du sad Enkemand
med en smuk Datter. Oyersfe.JI. 340. Sv
Grundtv.FÆ.I.65. Han havde nu siddet
Enkemand paa fjerde AaT.Aakj.BJ77. 2)
overf. 2.1) i enkeleg: den mandlige deltager,

der staar i spidsen for den parvis ordnede
række: jf. I. Enke 3.1. Legeb.I.aJ4. Halleby.
167.

II
ogs. navn paa legen (jf. I. Enke 3.2,

Enkeleg og Enkemandsleg^. sikken en
Plæne til at lege Enkemand paa. CMøll.PF.
409. FruElisabeth.AUe Vegne fra. (1891). 4 7.

ZjZ) om det sidste neg, stykke smørrebrød olgn.;

jf. u. bet. 1 samt I. Enke 3.2. ved Theebordet
(sagde hun): „Hvem vil have Enkemanden."
UngdGl.III.121. Feilb.BL.342. Gadeordb.^
II. \ -mand, en. [II] eneboer. *Fosteret,
du bær i Løn,

|
Sagde Enkemanden,

|

Vorder sikkerlig en Søn, | Født til Lære-
Standen. Gri(ndtv.SS.IL314. -mands-
leg, en. (til I. -mand 2.i^. en ung Kvin-
de, der i en Enkemandsleg indfanges af

sin Kærestes Arm. Pont.LP.VII.74. FeUb.
-mands-stand, en. (til I. -mand 1; 1. br.;

jf. EnkestandJ. (han) henriver ved sin
Stemme, sin Velskabthed og sin Enke-
mandsstand det . . kvindelige Publikum.
Wied. Ena. 213. -mands-sted, et. {til

-mand 1; nu næppe br.; hentyder til talem.:

Enkemands-Nød og Albue-étød ere snart
forvundne. Mau.1771) d. s. s. Albuestød 2.

10 (hun) kom til at støde sin Stol mod (HC
And.s) Albue, et saakaldet Enkemandsstød,
hvorved det snurrer ud i Fingerspidserne.
BStampe. HCAnd. og hans nærmeste Omgang.
(1918)^242. overf, om en hustrus død (her
om en trolovet): Hvorledes finder Kongen
sig i sit halve Enkemandsstød? han hæn-
ger dog vel aldrig med Hovedet over
Tabet 5 en Brud, som han kun har seet
med Andres Øine. Ing.VS.T.69.

20 enkende, adj. (ogs. enken (Moth.E61),
enneken ofl. former, se ndf. og jf. FeUb.1.253
(u. enneken^, IV.130 (enne)^. {ænyd. en-
ken(de), enket; fra (m}nt. enked(e), enken;
se II. enke; nu foræld, ell. dial.) \) d. s. s. II.

enkelt 1. I.1) (jf U. enkelt l.i;. Enkende.
MothÆ61. nogle enkene faa af Danske Ord.
PSchulz.DS.117. Deraf findes nogle en-
kende Spor i Historien. FSO. 1.2) d. s. s.

II. enkelt 1.2. Uden for Byen ligge nogle
30 enkende Huse.FSO. 2) d. s. s. II. enkelt 2,

især om mønt (se II. enkelt 2j slutn.). alle

Enkende Daler (som) vare prægede med
det Stempel af 3 Mark . . ginge for 4 Mark.
NSlange.Chr.IV'sm^.(1749).31. en aarlig

Afgift af 600 enkende Rigsdaler. ENystrøm.
Gentofte/1916).88. 3) som adv.: i det en-
kelte; i enkeltheder; nøje. Jeg skal ikke
sige det . . Jeg husker det ikke saa enken.
Det er svært mange Aar siden. JFJ^ens.P.

40 73.
II

ved indtrængende opfordring (jf. en-
kom}; endelig. Feilb.1.253 (u. enneken^.
lad mig enn ingen faa det største Knippe.
Vejrup.KM.16.
JBnke-pension, en. Enke-Pensioner

for ubemidlede Embeds-Mænds efterladte

Familier. EPont.AtlasJLl54. Lov^1x1851.§8.
-pige, en. {mods. -frue, -kone; nu næppe
or., jf. allr. Levin: „Talespr. obsolet") for-

ført (og derefter forladt) pige. *mange mod
50 sin Agt maa Enke-Piger være,

|
Fordi at

gode Ord hår rømt med deres Ære. See-

huus.ll. Wadsk.(Levin). Der er da bleven
en Slump Enkepiger ved denne Leilighed
(o: ved en udsvævende mands bortrejse). C
Bernh. NF. VI. 53. Tolderlund. Fra Syd tU
Nord.(1876).20o. || \ om ung pige, der har
mistetsin kæreste. Blich.III.16. -'prinsesse,
en. (jf. -dronning;. CBemh.lJ33. -seng,
en. (1. br.) Moth.E60. overf: Natten stiger

60 . . ned i Havets kolde Enkeseng. Bøgh.DD.
1864.91. Enkeseng falder vel ogsaa nok
koldere end Ægteseng — selv om der
ligges med Ryggen til hinanden. .åndA^x.

DM.IIl.3o. -sier, et. (jf -dragt;. *jeg vil

hylle mig i Sørgefloret,
|
Og dække til

med Enkeslørets Folder | Den lyse Brude-
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dragt. PalM. III. 160. EErichs.SM.123.
\\

hilledl. *I uvist Lys, saa blegt som Maane-
disens

|
Laa Sletten ved Sedan og Me-

ziéres. |
Henover Alt laa Nattens tætte

Slør,
I
Et Enkeslør, af Taarer gjennem-

vædet. Drachm.DM.168. AKohl.MP.III.5.
O -sorg, en. Moth.EBO. nu sidder hun i

'EnkesoTg. IICAnd.IV.271. om sørgedragten:
(hun) havde kastet Enkesorgen. GyrLemche.
D.121. -stand, en. {ænyd. d. s. (bet. 1 og 2))
den tilstand at være enke. (især i forb. sidde,

leve i enkestand olgn.). 1) O (til I. Enke 1)
om hvinden. (jf. 2Sam.20.S). hvo skulde
have tænckt, at jeg som i saa lang Tid
har været et Exempel udi Kydskhed og
Koldsindighed for alle andre, skulde nu
udi min Encke-stands 10de Aar brende af

Elskovs Lue. Holb.Ul.IV.6. hvorfore skulde
hun . . sidde længer udi eenlig Enkestand?
sa.Forv.5sc. PalM.VII.265. hun var iført

sin Enkestands (Chr.VI: enke-sædes^ Klæ-
der. Jud.8.5. Udsigten til en nær Enke-
stand, brandes. FJ.i 58. Den unge Pige ..

havde virkelig paa Hagen en vorte, der
ifølge Overtroen varsler om Enkestand,
Skovrøy. Fort. 154. (jf. Enkevortej. overf.:

*Kirken hun sad i Enke-Stand,
|
Sørged

for denEenbaarne. Grundtv.SS.I.?l. \\(poet.)

m. overgang til konkr. (koll.) bet. *Beskytte
den forladte Enkestand,

|
Og tage sig

den Faderløse an. Storm. (Rahb.LB.I.604).

2) (nu saa godt som ubrugeligt; til I. Enke 2)
d. s. s. Enkemandsstand. (jf.: saa længe
som (han eller hun) bliver i Enkestand
besidendis. Z>i.5—4—50;. Sort.ClR.19. Ty-
chon.AB.12. *klogt giør Manden,

|
Som

Enkestanden
|
For nogen anden | At vælge

veed.Wess.Gr.28. Denne onkel (gik) efter

halvandet års enkestand, ind i sit andet
ægteskab. GSaxild.177. -sæde, et. 1) f
(jf. sidde enke^ d. s. s. Enkestand (1). saa
længe hun sider i et ærligt og Uberøgtet
Enkesæde. DL.2—13—10. hendes enke-
sædes (1871: Enkestandsj klæder vare
paa \iende.Jud.8.5(Chr.YI). JFriis.7. *Giv
enhver i Enke-Sæde

|
Og de Faderløse

Trøst. Brors.l7. || til Enke 2. *Ney mænd,
om du (o : en gammel mand) est kied udaf
dit Enke-Sæde,

|
Og har du Lyst igien i

Ægteskab at træde,
|
Følg kun dit eget

Sind. Helt.Poet.120. jf. : saa lenge dend (o

:

manden ell. hustruen) j Enkesæde hensid-
der. iJos^^'aard. ('5n*M«.i^i2.II.45;. 2) m bo-

lig, bestemt for ell. beboet af en enke, især

dels om (større) gaard, gods, slot olgn. (jf.

-godsj: Hirschholms Slot (er enkedronnin-

gens) Eiikesæde. Stampe. 1. 286. Moderen
boede paa en lille Gaard . . som Amts-
forvalteren havde kjøbt og efterladt hende
tHEnkesæde.Sibb.11.137. Aarestr.56. laften

. . „styrker" den gamle Lehnsgrevinde de
Troendes Skarer ved en stor Have-For-
svarsfest ude paa sit lille Enkesæde, Du
véd den hvide Gaard med den kønne
gamle Park. Drachm.F.II.132. ADJørg.II.
237. dels (nu 1. br.) om (fri)bolig for en

præste- ell. sjældnere lærerenke (efter naad-
sensaarets udløb); ogs. (poet.) : enkebolig. Ba-
den.JurO.I.132. 'Præstehavens blaa Kjær-
minder

I
Komme her fra Kjøbenhavn

|
Ud

til Moders Enkesæde. Grundtv.PS.III.481.
Winth.V.126. SaUVlI.328. -sen, en. »Aan-
den opgav Enkesønnen (jf.Luc.7.12), \

Mo-
ders Haab og Moders Trøst. Grundtv.SS.
11.247. MO. -Tals, en. (isærdial.) en dans,

10 der begynder m. march, hvorunder herrerne
stadig tager ny dame, indtil musikken slaar

over i vals, og den, der staar tilbage uden
herre, er „enke^. Halleby.146. -vorte, en.
(især dial. ; jf. Feilb.I.253.1 V.l 30). En Vorte
paa Hagen kaldes en „Enkevorte", og den^
som har en saadan, vil engangkomme i En-
kestand. Thiele.III.73. (jf. w. Enkestand i).

en-kimbladet, adj. [-kit)m|bla'd8(|

(bot; jf. enfrøbladetj om plante: som kun
20 har eet kimblad; især i flt: (de) enkim-
bladede, klasse inden for blomsterplanterne

(mods. de tokimbladede); Monocotyledones.
Warm.Frøpl.84. SaUVII.328. palmer og
orkideer hører til de enkimbladede

j

-klang, en. J" fuldkommen overensstem-

melse i tonehøjde ml. to ell. flere toner; ren
prim (jf. -lyd. Ens-klang, -lydj. AWHauch.
(1799).473. Naar Tonens Grovt og Fiint
tU Eenklang sammenrøres. Bagges. (MO.).

30 Ofte spiller Fløiten den øverste Stemme
sammen med (første violin) i Enklang eller

iOctaven over denne. Orchesterinstr.7. Paul-
sen. 1. 369.

II O overf. *Kun een er vor
Stemme, dens Eenklang er stærk:

j
Leve

vor Konge! han skue sit Yærk.Heib.Poet.
IX.286. (Grundtvigs) Poesis mægtige En-
kXang.VVed. Studier overGuldalderen. (1890).
139.

CP Enklave, en ell. (sj.) et (Lundb.).

40 [æn'kla'va, ært-] flt. -r. (laant i 19. aarh.

fra fr. enclave, af lat. clavis, nøgle, se Kla-
ver; grundbet.: noget indelukket) del af et

landomraade (stat, kommune osv.), der er

omsluttet af fremmed land. JBaden.
FrO. de Ulemper, der opstaae af de jyd-

ske Territoriers Beliggenhed som Enclaver
i det slesvigske Territorium. Departements-
tidenden.1864.912. jf. : de saa kaldte konge-
rigske Enklaver. ADJm-g.Fort.139. På går-

50 den Hammershus, i en enklave af Tostrup
sogn ind mod Haraldsted sogn (fødtes)

maleren P. Chr. Skovgaard. HVCiaus.H.83.
Sal.UIl.389. (uegl.:) (Bergen var) en inter-

national Enklave i disse Lande (o: Dan-
mark og Norge). Brandes.I.ll. AndNx.TJH.
17.

\\ (overf.:) Brandes.Goe.II.176. (bøgerne)

er en fredlyst Enklave i vort urolige Liv.

EChristians.(Aarbog f.Bogvenner.l91 9.8).

en-klovet, part. adj. (forst.) om brænde,

60 hvor hvert enkelt stykke af stamme ell. grene

(kun) er kløvet een gang. (fire favne) een-
kløvet Grenebrænde af Alens Længde.
Fund. **/6 1776. (Hofman. Fundationer. XI.
(1 780).236). ForstO. -knappet, adj. (1. br.)

om klædningsstykke: som kun har en enkelt

knap eU. en enkelt række knapper (jf. -radet^.
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Feilb. D&H. -knippet, adj. (hot) især i

flt.de enknippede, betegnelse (if.Linnés

system) for en klasse blomsterplanter, hvis støv-

traade er sammenvoksede i eet bundt; mon-
adelphia. Lange. Flora, lxjii. Rostr.Flora.I.

xu.
enkom, adv. {sv. enkom, no. einkom,

oldn. einkum; egl. dat. flt. af II. enke; jf.

enkende; nu ktinjy.) ene og alene. MDL.
681. Feilb. || i sa. bet. af enkom: jeg gaaer
„af Enkom" for din Skylå. BlichJlI.633.
Feilb.

En-koneri, et. (sj.) mods. Flerkoneri,

hvor Lidenskaberne ere mindre voldsomme
. . der bliver Eenkoneriet herskende. En-
gelst.Qvindekj.319. -kom, et. 5r hvedeart

med kun eet korn i smaa-aksene, Triticum
monococcum (if. Etkorn^. LandbO. 1. 715.

SalJX.172. -krone, en. mønt med vær-

dien 1 krone (jf. Enøre, Tokrone osv.J. Lov
Nr.66'ytl873.§7. en falsk Enkrone. NatTid.
^hl918Aft.5.sp.3. -krone-seddel, en. om
tilsvarende seddelpenge (først brugt if. Lov
"/slBld). En rød Énkroneseddel til Salg
for højeste Bud. Pol.yil918.15.sp.6. Brand-
mose. Kun fødtSpurv.(1921).45. -krone-
stykke, et. (især emb.) d. s. s. Enkrone.
LovNr.66'ysl873.§10. -konnet, adi. (bot.;

mods. tvekønnet; jf. enskønnet^. Enkønnet
er en Blomst, naar deri kun indeholder
Støvdragere eUer Støvveje. Sos^r.i^iora./.

433.
enlevere, v. [aiile've'ra] -ede. (fra fr.

enlever, egl.: løfte op ell. bort; nu næppe br.)

bortføre (2). Leander maa enlevere Jom-
fruen. Eolb.Pem.IL2.
enlie, adj. ['enli] {glda. enlik, enligh,

fsv. enliker, no. einlig; fra mnt. einlik; jf.
enslig)

t) (nu næppe br., jf. dog Feilb.) som er

den eneste inden for sin art; som der
kun findes een (eet eksemplar) af. Contracter
. . som enten i Kiøb eller anden Handel
giøris, og derfor ikke til saadan eenMg
Termin (o: den faste aarlige terminsdag)
saa egentlig kunde henføris, videre end
hvers Lejlighed det kand lide og med-
bringe. DL.o—14—2. der er i den en aand,
som er forstandig, heUig, som blev eenlig
til (1871: eenhdi2iven).Visd.7.22(Chr.yi).
(han) talede med ham om Guds eenlig
Væsen (o: det at gud kun er een), hans
Storhed og 'M.ti\esX2et.Bolb.Eh.I.61.

2) (nu næsten kun som attrib. ell. adv.; nu
1. br.) som paa et givet sted ell. tidspunkt
fremtræder ell. tænkes adskilt (afgrænset)
fra ell. uden forbindelse med andre af
samme slags; som (i øjeblikket ell. i en
given sammenhæng) er (staar, ligger osv.)

alene ell. for sig selv. Forbittrelsen var
da saa stor paa begge Sider, at endogsaa
adskillige eenlige Personer uden Ordre
gik ud for at omkomme hinanden. Eolb.
I)E.III.333.*Tien eenlige, særskilte, trygge
Slette,

I
Mod Vold og Ran fra hver en

Kant indgrøftet. i;M;.7.i5^. Det er en Seng

til en eenlig Person. F50. *Ei Sommer i

Dale
I
Gjør enlige Svale. Grundtv.NM.115.

Blot ved sig selv, som enligt Individ,
hæver ingen sig til Bevidsthed om Re-
ligionens Begreber. PMøll.IL.238. *trøstig

vi til Jorden
|
Et eenligt Frø hetroe. Erz.

D.IV.139. »En eenlig Rovfugl Teltet fløi

forbi. PaZ-lf.7JI.68. if: En eenlig Een, i

dagl. Tale o: et Individ. 3fO. spec. (bot)

10 om blomst (ell. blomsterkurv), som ikke er

samlet i en stand: Træearter.(1799).312.
Drejer. Bot Term. 52. 60. Raunkiær. Flora.'

272.
II
om tilstand, i hvilken en person (i

øjeblikket) er alene (jf. bet. 3.2 slutn.). hun
(havde) i sine eenlige (nu alm.: ensomme^
Timer . . optegnet enhver mærkelig Be-
givenhed i sit Liv. Ing.EM.IIL117. Fruen
gik paa en enlig Spaseregang. PMøllJ.400.

Il
i flt.: som kun forekommer med ret

20 store mellemrum og een adgangen, man
(ser) to eenlige Bjerge staae midt i Havet.
sa.ES.III.154. de enlige friske Æbler, som
hist og her vise sig paa Træerne, naar
Løvfaldet er begyndt. PMøllII. 190. Lys
(skimtede) gjennem enlige Vinduer. Schand.
BS. 236.

II
(sj.) m. overgang til bet. 4.2:

Grevinden reiste sig og satte sig paa en
eenlig Stol ved Flygelen. Sibb.II.255.

|| f
forskellig fra andre; særskilt, de Tyd-

30 ske, som have ingen andet eenligt Navn
til tutus end til securas. Eøysg.SJ52.

3) om levende væsener, især mennesker:
som er (næsten) uden samkvem ell. (sam-
fundsmæssig) selskabelighed m. andre.
3.1) (nu især GJ og dial.) som til stadig-
hed ell. i almindelighed er alene; især

beklagende: som er uden andres selskab,
støtte olgn.; som føler sig ene (I.2); for-
ladt; ensom, vær mig naadig; thi jeg er

40 eenlig og elendig. Ps.25.16. Saa sad Tnamar
eenlig i sin Broder Absaloms Huus. 2Sam.
13.20. "Men eenlig her (0: i fængsel) je

tæViersene'Dage.MFLieb.(Rahb.LB.n.533
det er saadan en enlig Kol Jeg har jo kun
den samme paa mit bitte Hussted. JvJens.
NE.189. (om søndagen) sad jeg hjemme
og læste en Salme eUer to for Moer. Vi
sad saa enlig. Faer var død dengang.
Gravl.0en.l7.

||
(zool.:) Man kalder disse

50 Bier for enlige Bier, da de lever hver for
sig, aldrig i Samfund. Frem.DN.607. en-
lige Søpunge {Monascidiæ). BøvP.lII.496
(mods.: Kolonisøpungej. 3.2) (spec. brug af
bet. Sa; nu næsten kun attrib. og som adv.) om
menneske: som lever (omtrent) alene i sit

hjem (uden ægtefælle, (hjemmeværende) børn,

tvende ell. andre husfæller); enligstillet
(ugift, barnløs osv.). Dersom han kom een-
lig, da skal han udgaae eenlig; dersom

60 han var en Hustrus Mand, da skal hans
Hustru udgaae med hsan. 2Mos.21.3. Kan
nogen eenlig Person . . faae Lyst at gifte

sig? Tode.STJ.115. *En eenlig Enke, her
jeg staaer. Lng.DM.68. Hun er et ungt og
eenligt Fruentimmer, som hverken har
Støtte eller Slægtning. Gylb.KV.72. Kierk.

Vf. Rentrykt «/u 192i
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XII.lll. Legat for enlige Kvinder. Berl
TidPkl90å.M.2.sp.5. to gamle enlige men-
nesker (fx. om ægtefolk uden (hjemmevæ-
rende) børn)

i (jf. Feilh.). efter sin kones
død er han helt enligt stUlet

i (jf. enlig-
stillet^.

II
om et saadant menneskes tilstand

og levevis (jf. u. bet. 2). Luther (fornægter)
det enlige Livs sædelige Fortrinlighea
fremfor det ægteskabelige Samliv, ^row-
des.VII.277. især (tD og dial.) i forb. en-
lig stand, ugift stand, mit fulde Forsæt
var at leve ydermere udi eenlig Stand,
for at begræde min Kones Død. Holb.Pern.
1.5. HeTb. TR.nr. 123.6. Hauch. VII. 384.
Feilb.

II
(sj.:) *hun kom her i et eenligt

Huus (o: et hus uden børn). Oehl.SH.8.

4) (videre udvikling af bet. 3; nu især Q3

og dial.; ofte beklagende) om sted (bolig, vej

osv.), hvor et ell. flere væsener lever ene
ell. adskilt fra andre. 4.1) som kun er be-

boet, befærdet osv. af en enkelt ell. af ganske
faa; øde. (hvad) har bragt dig tU at attraae
det enligste Fristed. Ing.LB.lV.73. (her vil)

blive noget enligt, naar vi nu i næste
Maaned reise herfra. sms<.J.140. *Overalt,
hvor Een tør bygge,

|
Skjult af Dunkel-

hed og Skygge,
|
Uden Selskab af en

Ven,
I

I det Eenlige, det Tomme,
[
I det

Tause vU jeg (o: Pan) l^omme. Heib.Poet.

X.171. *(jeg) vaaged kjedsom paa et een-
ligt Leie. srøsiIF.^0. JakKnu.Fr.l39. jff:
den faste stad skal blive eenlig (1871:
ligger øde), den deylige bolig skal være
bortkast og forladt. Es.27.10(Chr.VI). Hvor-
ledes sidder hun (o : Jerusalem) saa eenlig,

den Stad, som havde meget Folk. Begr.1.1.

4.2) om sted : som ved en bestemt grænse (lukke

olgn.) ell. ved lang afstand er adskilt fra
mennesker; (som ligger) for sig selv; af-
sides; ensom. *Du har al din Tid |

Som
Enke levet paa en eenlig Gaard

|
Bag

Fieldet. Oehl.DM.43. Økloster . . laae een-
ligt paa den lille i Liimfjorden, der
kaldtes 0la.nd.Ing.PO.II.2O5. de enlige
Fængsler, hvor Ingen maa tale til Fangen.
sa.EF.VII.100. *Da til en eenlig Bænk jeg
kom. Winth.V.191. et Stykke udenfor Byen,
laa en enlig lUle Fattigmandshytte. Ponf.
SM. 8. De fulgtes ad enlige Markstier.
Skjoldb.SM.9.
Enlig-hed, en. {ænyd. glda. d. s. bl. a. i

bet. „enhed" (l.i); især O; jf. Ensomhed) 1)

[2] (nu 1. br.) Jeg blir min Troe altid melan-
cholisk udi Selskab, og fordriver den igien
med Eenlighed. Holb.Jul.5sc. *jeg stod i

Enlighed paa Toften. Grundtv.PS.II.478.
Her tilbragte han , . otte Dage i fuld-

kommen Enlighed. Ing.EF. VIII.217. I Til-

lid til min Enlighed (olm.: at jeg var enej
nærmede jeg mig højt syngendQ. Blaum.
Sk.234. 2) [3] 2.1) [3.i] *paa landet . . i

fattig Eenlighed. Holb.Skiemt.B5v. de vilde

(dvr elsker) Eenlighed. Suhm.II.69. Et Aars-
tia havde Familien levet i deres Eenlig-
hed (o : uden selskabeligt samkvem). Molb.Ev.
28. (overf. :) deres Verden kom hun heUer

aldrig ind i. — Det blev jo saa til fuld-
kommen Enlighed, — hun hørte ingen
Steder h\emxne.JakKnu.LU.201. 2.2) [3.2]

den, som er en ret enke, og er sat i een-
lighed (1819: forladt. 1907: staar ene;,
haver sat sit haab til Gud. lTim.5.5(Chr.
VI). *(gud) seer sin Adam ind i Siæl og
Hierte-Rood,

| Og finder, Eenlighed er
Manden ikke good. Helt.Poet.8. *Sara var

10 død, i sin Enlighed
|
Sad Abraham stille

tilbage. Grundtv.SS.II.49.iD-»tnietjpaH,
adj. (<.M0.) d. s. s. enlig 3.2. (især attrib.).

det er skammeligt at stjæle fra en fattig,

enligstillet Kvinde. ChrEngelst.(Riget.^^/&
1913.7.sp.4).

f En-lyd, en. J^ d. s. s. -klang. MusikL.
(1801).64. -maal-et, et, se Emolet. f
-mandig, adj. om (væver jstol: beregnet til

een person. Dugmagerens Stoel (kan være)

2d eenmannig.Hallager.92. -mands-, tss^r.

(jf. Enkeltmands-j. -mands-haand, en.

(dannet efter (paa) tomandshaand; sj.) i forb.

paa enmandshaand (med), ene samman
(med en). *Jeg vaagned en Morgen i den
fremmede By . . huskede intet — 1

hver-
ken hvor jeg var, |

eller hvem jeg var . . |

—
paa Enmandshaand |

med Evigheden. Berg-
stedt. III. 95. -mands-kedel, en. (især

iii) kogekar til en enkelt person (soldat). Beskr.

30 (MB.)^y8l841.2.b. Feltarb.107. -mands-
kreds, en. (polit; 1. br.) d. s. s. Enkelt-
mandskreds. Hag.III.441.
enneken, enning^en, se enkende.
CP ennnyere, v. [aiinuiije-ra, aixny(i)-

'je'ra, ænv'je'ra] -ede. {fra fr. ennuyer,
(vulgær)lai. in-odiare, af lat. odium, had,

afsky ;sj.) kede. Hans Majestæt skal have
ennuyeret sig forfærdeligt og sammenlig-
net Stykket med en lang Ligbegængelse.

^ Ørst.Br. 1.278. Qylb.I.134. (storkeungeme)
bevæger sig i en langsom Rytme og fin-

gerer at gabe ennuyeret som det sømmer
sig fornemme Yngle. JVJens.M.III.64. jf.:
(Campagnens) ennuyante (o: trættende)

YMhed.Winth.VI.66.
enorm, adj. [e'nmr'm; ogs. e'når'w] (nu

sj. (ubøjeligt): enorme [e'nmrmo; e'nårmg]
PAHeib.US.48). adv. -t ell. (nu sj.) -e (Chie-

vitzARecke.D.5). {fra fr. enorme, lat. enor-

50 mis, af norma, regel, se Norm) 1) ual-
mindelig stor; ogs.: meget stor; kolos-
sal. Moth.Conv.E66. at paalægge en enorme
Afgift paa visse Overdaadigheds-Vare.
PAHeib.US.48. en Pæl i Kjødet havde
jeg, Aands Begavethed (især Phantasie og
Dialektik) . . en enorm Udvikling som
Iagttager. Kierk.XIII.568. Ved hver Dør
stod to enorme Hestgardister paa Vagt
med dragen Pallask. BalthMUnter.Erindrin-

60 ger.I.(1915).130. Miltsvulster kunne blive

enormt store. OBloch.D.^I.lll. 2) f paa
uheldig maade afvigende fra det almindelige;

uskikkelig. Moth.Conv.E66. Enormitet,
en. [enmrmiite'd, enår-] flt. (i bet. 2) -er.

{fra ty. enormitåt, fr. énormité) 1) CB (sj.)

egenskaben at være enorm; uhyre omfang^
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JBadenJFrO. Sal. V. 1135. OBenzon.(Tilsk.

1921.1.96). 2) (l.br.) handling eU. forhold,

der paa en uheldig maade afviger fra det

almindelige; uregelmæssighed; uorden;
urimelighed. Moth.Conv.E66. (lange for-

lovelser) fører store Enonniteter med sig.

Éøm.MoralJ.84. denne Unaturlighed hos
Mandkiønnet (o: parykken), den ikke rin-

gere Enonnitet i den qvindelige Dragt,
som fulgte med Snørlivet og Fiskebeens- lo

skiørtet. Molb.(HistTidsskr.y1.550). JPJac.
1.28.

en-parret, adj. (1. br.) I) (zool.) om
dyr: som lever i monogami (jf. Enparring^.
det er blot hos Gjøgene, at begge For-
ældre — Gjøgen er eenparret — und-
drager sig enhver Forpligtelse (m. h. t.

rugning). Bogan.II.100. 2) (bot.) om finnet

blad: som kun har eet par smaablade. Drejer.

BotTerm.40. Lange.Flora.852. -parring:, io

en. (zool.; 1. br.) om dyr: det at leve sammen
parvis; monogami (jf. Engifte^. Gemserne
lever i Enparring, én Han og én Hun
sammen. BMøll.DyLJ.239. smstJI.ll.

Enqnéte, en. [an'kæ"(i, -'kæda] flt. -r.

ij,aant i 19. aarh. fra fr. enquete, afi. af lat.

inqutrere, efterforske; if. Inkvisition) (rets-

lig, parlamentarisk otgn.) undersøgelse.
Meyer.* Sal.'' VII.332. || iscer: (fremkaldelse

og offentliggørelse af) en række sagkyndige 30

personers udtalelser om en vis sag, i altn. gen-

nem pressen; rundspørge; rundspørgs-
maal. Pol}*ltl898.2.spJ.. Aviserne udsen-
derstadigt en Sværm af saakaldte Enqueter,
Rundspørgsmaal, altid om de ligegyldigste
Ting. Brandes.(TUsk.l919.I.482). Jørg.Liv.
11.39.

en-raadig, adj. se eneraadig. -rådet,
adj. [-|ra'98<] 1) om klædningsstykke: for-

synet med en række knapper (jf. enkelt- 40

rådet, enknappet^. VortHj.II3.54. jf. : Hans
enradknappede, grove Yams. Blich.I.

551. 2) (bot.) 2.1) om plantedele (fx. haar),

som er stillede i en enkelt række. Griflen er
kort og besat med tve- eUer eenradede
Haar. Drejer.BotTerm.96. 2j2) om plantedel,

som er forsynet med en enkelt række af haar
x>lgn. srnst.107. Lange.Flora.351. -rådig,
adj. {bot.; nu næppe br.) d. s. s. -rådet 2.i.

Drejer.BotTermJ44. 50

enrellere ofl., se indrullere.
En-mm, et. (nu næppe br. Enemm.

JFriis.128. OverskJI.299). {ænyd. en(e)rum
(ogs. i bet. „nødtørftsrum" . EMarsløv.Comenii
Vestibulum.(l6 78).97), sv. enrum, no.einrom)
afsondret sted; sted hvor man er ene.

|| f om
nødtørftsrum (retirade, toilet), et vist Eene-
rum, hvor man . . ikke gierne pleier at

bie længere, end man er høit nød til.

Rahb.Tilsk.1797.319. || S (overf.) om det io
enkelte menneskes mest skjulte og særegne
(intimeste) tanker, følelser olgn. (forfatteren)
trænger sjælden ind i sine Personers En-
T}im.VVed.(Tilsk.l903.593). || i al alm. om
ensomhed. Den Tungsindige søger Eenrum.
MO. især i forb. i enrum, uden andres

(uvedkommendes) tilstedeværelse; nu næsten
hm om fortrolig samtale ml. to: under fire

øjne. Præsten (skal) først i eenrum han-
nem advare. DZr.^

—

9—24. *Med hannem
jeg, i Eenerom, | En eeneste Bouteille

|

Fortære vil. Beenb.I.178. gaaer da engang
et Øieblik, en Times Tid i Eenrom, og
tænker Jer ret om. OeconTJl.48. han knæ-
lede hver Dag i Eenrum for Gud, og bad
for sig og sit Rige. Mall.SgHJ.7. naar man
vil gjøre Sottiser, saa skal man gjøre dem
i Eenrum, og vogte sig for at have Vid-
ner åerpaa.. FAIIeib.Sk.II.170. i Eenrum
(Chr.VI: i sær^ udlagde han sine Disciple

det altsammen. Marc.4.34. denne Samtale,
som holdtes i strængeste Eenrum. Grrundtv.

Saxo.IIIJ84. Schand.BS.355. -mmmet,
adj. (bot.) om plantedel, især frugt: som kun
har eet rum. Drejer.BotTerm.101. eenrum-
met Støvknap, gmst.92. Lange.Flora.525.

ens, adj. (ubøjeligt) [e-ns] Høysg.AG.20.
{glda. d. s., sv. ens(e), oldn. eins, egl. gen. af
n. en; bet. 2 (glda., fsv. d. s.) fra mnt. eines,

ens; jf. overens)
1) som er af en og samme slags; lige-

(artet); ensartet, t.l) om to eU. flere ting

:

som (paa et enkelt punkt eU. i det hele) fuld-
stændigt ligner eU. stemmer overens med
hinanden; som er af samme beskaffen-
hed (størrelse osv.); aldeles lig; (en og)
samme, (nu oftest som præd. efter være og
som adv. knyttet til et verballed). Og aX

jorden havde eet tungemaal; og eens
tale (1871: eet Sprog). lMo8.11.1(Chr.VI).
Fruen og jeg haver ikke eens Smag.Holh.
Philo8.I.5. Artiklen det og Pronomen dét
ere éns af Xanåelav. Høysg.AG.20. Eens
Virkninger komme af eens k.axsagev.EUsch.
(MO.). *Eens af Naturens Haand vi kom;

|

Os eens den skal annamme. Haste.(Sander.
Odeum.660). De ere af eens (nu alm.: sam-
mej Tænkemaade.FSO. *Ens Uniform har
de Simple, de Rige (0: i vandet): \ Bøl-

feme kjende til Mennesker kunl ÉichJ.43.
e to billeder, nøgler osv. er ganske ens

j

(bringe tal til) ens benævnelse, se Be-
nævnelse 2. ens bier, se Bier. jf.(sj.):
det er eens 01, sagde Gaasen, hun dr^
af nie Gadelnær. Lieb.DQ.L286. p være
ens med, (nu næppe br.) om en ttng, der
sammenstilles med en anden. *en Betragt-
ning, som omtrent | Er eens med din. Heib.
Poet.IX.437. ikke det, hvorved han er for-

skjellig fra Andre, men det, hvorved han
er aldeles eens med AUe. Kierk. III. 18.

D&H. jf.: gaar du paa Gaden, saa kand
du ej Komme frem for Heste, Vogne og
spraglede Laqvejer; kommer du paa Bør-
sen, saa er der lige eens. Holb.llJ.I.l. I|

(filos.; nu næppe br. ; jf. Enshed) identisk
(med); det samme (som). Det Hele er eens
med dets Dele. MO. || som adv., dels knyttet

tU et verbum: paa ganske lignende maa-
de; paa (en og) samme maade (jf. ens-

artet osv.). fuldkommer min Glæde, saa
at I . . ere eens sindede (1907: have . . sam-

29*



466 ens ensbetydende 466

me Sjælj, mene Eet. Phil.2.2. Mange tæn-
ke sielden eens om et. Mall.SgE.268. Det
faldt eens ud for dem begge. MO. et nyt
Hus (blev bygget) saa tæt op til det gamle
Skovfogedhus og saa ens udseende med
dette som jnnligt. Schand.SB.3. være ens
klædt

i jf. (bibl.) : hvad, som hændes Men-
neskens Børn, aet hændes og Dyrene, og
eens hændes dem hegge.Præd.S.lO. deh

eens er. DL.5—1—10. Mon to kunde gaae
tilsammen; om de ikke ere eens med hver-
andre (1871: uden naar de have truffet
Aftale;? 4m.S.5CCAr.7J;. han blev eens
(1907: enigj med Arbeiderne om en Pen-
ning om Bagen. Matth.20.2. Naar man er
eens om Kiøbet, saa er Brylluppet snart
giort imellem os og vores Lige. AowGrøn-
negJI.13. han kunde ey blive eens med

(nu især dial.) knyttet til et adj. (ell. adv.) : lo sig selv om, hvem han ville unde det (em
i lige høj grad; lige. De vare eens lyk-
kelige.FSO. Byttet . . blev ligelig deelt,

saa nver fik eens meget. Grundtv.Saxo.III.
147. Schand.SD.XXXIII. Han tror, han er
en maskine, der går ens godt i mange år,

indtil så en dag kedlen springer. i//orfø.

F.238. Vandet i alle Dammene staar ens
højt og i Niveau med Havfladen. JffÆ'oZs^.

Ek.ldrd.24. Feilb. 1.2) om en enkelt ting:

bede). EPont.Men.III.388. E8p.64. Feilb.
\\

t (være) til ens om (jf. Kalk.I.461) d. s.

saaledis skal Pantet løsis, som de vare til

eens om. DL.8—13—33. 3.2) m. h. t. ejendom^
skyld, ære olgn., der i lige høj grad tilhører

ell. tilfalder to ell. flere: (være) fælles om.
*være ens om Æren, men ene om Skam-
men. Ploug.II.154. vi (to) har jo været ens
om alting derhjemme, Marken, Skoven,

som til forskellige tider, i forskellige 20 dlimg. ZakNiels.K.189. jf. bet. l.i slutn.: vi
forhold, i sine forskellige dele osv. er

af samme beskaffenhed (udseende, yt-

ringsmaade olgn.); uforandret; den sam-
me (jf. ensformig; nu oftest som præd. efter

være;, hun er altid lige eens. Holb.Vgs.
(1781).1.6. *Altid eens og altid ubevæget

|

Saae du Modgangs Vink. Lund.ED.109. at

denne Scene næsten ganske uden al For-
andring gjentog sig bestandig eens . . for-

alelii
~

er ens gode om Omkostningerne. PRMøll.
ES.126.
ens-, i ssgr. ['e'Wns-] (jf. dog ensformigj.

danner især (paii.) adj., hvis sidste led er

afl. af et subst. (-iormig, -kulørt, -kønnet,
-tonig osv.) ell. et verbum ('-bygget, -dannet
osv.); jf. dog -hed, -klang, -lyd samt -forme.
-aldrende, part. adj. [l.i] (1. br.) af sam-
me alder. Forst0.17. -artet, adj. (især Cpj

øgede det Utaalelige. Gylb.Novel.II.67. han io O [l-i] om to ell. flere ting: som er af samme
er ens mod den Ene og mod den Anden
nge fra Amtsforvalteren ned til Toldkon-
trolløren, /Sc^andJSS.S^i. tøjet er ens paa
begge sider

j jf. (m. overgang til bet. Li^;
Dommen om dette Værk (o : Ewalds „Bal-
ders Død") er saa ens, at Jeg ligesaagodt
kunde tie. Grundtv.'Udv.I.75. || som adv. (nu
sj.): Det gaaer altid eens til hos ham. MO.
jf. Moth.E62. II (1. br.) m. nedsæt, bet: ens-

art. Jord- og Steen-Arter (kan være) af

flere eensartede tilsammeixsatte. Brilnnich.

M.2. Vi (kan) sammenfatte under Eet de
eensartede Tildragelser. ENClaus. Eef. 81.

2) [1.2] d. s. s. ens 1.2. Ensartet Strøm er
en saadan, der enten er stadig positiv eller

stadig negativ. OpfB.^IIl.390. en skematisk
ensartet Retfærdighed opnaaedes. OEode.
KV.122. dette Lys er ensartet og ufor-

formig (2); monoton; kedelig. Det var 'Vi stjTTet. Bønnelycke.A.165. den hele Blad
altid den samme Lyd, saa eens, saa kjede-
lig. ECAnd.YI.67. jf. (som subst): »Hvor-
hen jeg seer, jeg seer kun lutter Grønt;

|

det evig Eens, den Grønhed kjeder mig.
Eeib.PoetI.180. smst.156.

2) (nu 1. br. i rigsspr.) om to ell. flere ting,

muligheder olgn., hvorafman ikke foretræk-
ker den ene for den anden: som kan være
lige god; ligegyldig; alm. m. det som subj

trust blev en ensartet Masse, graalig i

Farven og uden noget Forsøg paa journa-
listisk . . Himmelflugt. LollFVenstrebl. "/t

1921.8.sp.l. O -artet-hed, en. (sj. -artig-

hed. VorTid.II.(1918).457). 1) [l.i] Steen-
alderens Grave i Sønderjylland (godtgør)

deres fuldkomne Eensartethed med de til-

svarende Mindesmærker i Nørrejylland.
Wors.SlesvigsOldtidsminder.(1865).28. Gold-

et og det samme; „lige fedt". (Kalk.V.217). 50 schm.Ejl.II.198. 2) [I.2] Ensartethed i Tyk-
*Det ei er eens, at kaldes og at være. Tode
IJ.55. *Rødt Idæder ikke altid, som Du
veed . .

I

Men dersom Hvidt er dig imod—
|

Mig er det eens. Erz.IV.26. *Dig var det
altid eens hvad jeg leed,

|
Naar blot dine

Børn kunde hædres og tiives. smst.VI.168.

Hvem af Jer To, jeg fik, det var mig . .

ens. Bøgh.1.48. Om Du med Flid har valgt
Øjeblikket — eller det er kommet bag paa

kelse og Krusning er en nødvendig og
vigtig Betingelse for, at Ulden skal kunne
give et jævnt Gain.VareL.^SlS. -be-
nsevnt, part. adj. [I.1] (regn.) om talstør-

relser: som har samme benævnelse (2). (uegl.:)

Kunstnerisk jævnbyrdige og ensbenævnte
er den jyske Blicher og den ødanske Poul
Møller, for saa vidt de behandler samme
Stof i samme Stfl og med lige ^\ne.Yilh

Dig — det kan være ens. Drachm.F.1.449. 60 And.N. 89. smst.78. (f om brøker: som har

3) (nu næsten kun dial.) om enighed ell.

fællesskab, i forb. som være, blive ens (om).
3.1) m. h. t. overensstemmelse i beslutning olgn.

:

(være, blive) enig (om). Den, som gift er,

maa ej . . sine Midler til anden afhænde,
med mindre Hustruen med hannem derom

samme nævner. Uensbenævnte Brøker gøres,

ensbenævnte, før de adderes eller subtra-

heres. Æe^nefcife«.1. 7. Sal.III.792. O -be-
tydende, part. adj. [I.1] om forskellige ord^

udtryk olgn.: som har samme betydning (jf.

-tydig;. Eøysg.S.813. man (kan) med Føie-
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paastaae, at (vort sprog) ingen aldeeles

laldkomne Synonyma, aldeeles eensbety-
dende Ord h&T. Bahb.Stiil.9. Den Evige,

og den ene, sande Gud, disse Ord ere ait-

saa eensbetydende. Mynst.Betr.I.80. (man)
forestiller sig . . Bøger og Videnskab, som
næsten eensbetydende . . Begreber. Molb.

F.21. især i forh. være ensbetydende
med, om begreber, forhold olgn.: være et

andet udtryk for: være det samme som; ogs.:

have til (umiddelbar) følge, at være Beduin
er eensbetydende med at være gjestfri.

Hauch.EØ.4. Begrebet Fader er i vor Tid
ensbetydende med at sørge for de fornødne
Husholdningspenge for Hjemmet og saa

^ive Børnene . . en anstændig Opdragelse".
Drachm.T.148. ministerens udtalelse er sik-

kert ensbetydende med, at embedet snart

bliver besat j -bygjfct, part. adj. (f -bygt).

(1. br.) 1) [l.i] hvor uformelige, beklistrede,

eensbygte, ere (Paris's) Hu.selBagges.DV.
X.312. 2) [1.2] (gaden) er mindre eensbyg-
eet.Molb.Beise.III.57. -dan, adj.flt. og best.

f. d. s. eU. (1. br.) -nc. (Jf. -dan; gldgs. og
dial., jf. : „I dagl. Tale . . Sieldnere fore-

kommer det i Skrifter; mindst i pi." MO.)
1) [l.i] som du, saa vare de, eensdan efter

en konges søns skikkelse (1871: hver af

dem saae ud som en Kongesøn^. Dom.8.18
(Chr.VI). Hidtil havde alle Mennesker een
Tunge og eensdanne Ord. OGnldb.(MO.).
at gi Rankhed til Underklasserne, saa Dag-
lejere og Tjenestefolk kunde komme paa
énsdan Hammel med andre hæderlige Men-
nesker. J.aA:j.Gj^.i5 7. jf.(sj.): I vil Ens-
danhed og Uniform; jeg kræver Respekt
for det Sævegae. sa.fPol.^^/il916.8). N som
adv. Fuldkommenhed tragte de efter! de
naae den, men ei ensdan. S/cFtd.I.60. PE
MuU.(DLUTid.l812.67). (alle) vil og skal
have ligemeget og behandles ensdan alle-

sammen. .JaÅ:£nM.£F.55. 2) [1:2] (et legeme)
søger stedse at gaae fort med en eensdan
Bevæge\se.Kraft/KSelskSkr.III.285). (bon-
destandens sag var det at gøre) det haarde
og ensdanne Arbejde. OGruldb.(EHolm.DH.
1720-1814.V.406). hvorledes skal jeg være
mangfoldig, naar Daarlighederne stedse
blive eensdnjme? Rahb.Tilsk.1797.474. || som
adv. hun skal ligge . . forskrækkelig længe
eensdan. Grundtv.SnorreJ.98. G) -dannet,
part. adj. [1a] (1. br.) om ting: som har en
og samme form eU. ydre skikkelse. MothÆ62.
Eensdannede Figurer, Klæder.FSO. (der
findes ikke) to eensdannede Blade paa et
Træ. Bagger.BrL.4.5. Drejer.BotTerm.lo4.

\\

(sj.) om noget abstr. (jf. -artet, -formig 1^.

det eensdannede Anstrøg, som Levemaa-
den har givet de Fornemmere. Jacohi.
Sielmst.23. Staten søger . . ved eensdannet
Skoleunderviisning at smelte alle Forskiel-
ligheder sammen. Engelst.Nat.52. -delig:,
adj. [1.2] (bot.; nu næppe br.) om blomst:
som har samme tal i alle blomstens dele.

Drejer.BotTerm.50. -dobbelt, adi. (Mol.;
nydann.) om et befrugtet æg (en celle, orga-

nisme): som har den ensartethed (i det hele,

dobbelte anlægspræg), der fremkommer, naar
det æg og den scedcelle, der forenedes ved be-

frugtningen, havde samme anlægspræg. WJo-
hannsen.A..37. Sal.UI.735.
Ensemble, et. [ari'sanbl(a) eU. m. fr.

udtale] flt. (1. br.) -r. {fra fr. ensemble, subst.

og (opr.) adv., aflat. simul, samtidig; O eU.

fagl.) helhed; samlet hele; isæromkunst-
10 nerisk samvirken af forskellige kræfter. JBa-

den.FrO. et saadant Ensemble af Skue-
spillere . . har jeg aldrig seet. POBrøndst.
BDJ2. H. c. Andersens Æventyr med Frø-
lichs Illustrationer (er) det dyrebareste
danske Bogværk jeg kender, et Ensemble
som jeg ikke ved Mage til i noo^en frem-
med Literatur.J VJens.(Aarbog f. Bogvenner.
1920.22). (denne) Rolle er kun UUe af Om-
fang, men vigtig i Ensemblet. Tilsk.l92lJ.

20 202. jf.: det hele (o: gravmælerne i Peters-

kirken) (er) afpasset og afstemt efter Monu-
mentets Plads i Kirkeensemblet. FFe(i.5.
373.^ spec. ^ om samvirken af flere in-
strumenter (fx. i kammermusik) eU. san-
gere (fx. i opera). Meyer, (operaens) store
Ensembler og Chorsatser. JBBer^A. if. 90.

[I
navnlig (ofte spøg., efter en revuvise 1902)

t udtr. som passe (høre med) i ensem-
blet. Politiet har et aabent Øje for, at

30 de kunstneriske Skilte ikke passer i Hn-
semhlet. Blækspr. 1911. 33. JMagnus.B.24.
KLars.GHF.I.172.
ens-farvet, adj. [Is] som kun har een

farve (jf. -kulørt samt enfarvet^. (Kalk.V.
217). eensfarvede Klæder. FSO. Drejer.Bot
Term. 176. den ensfarvede Stær (Sturnus
VLmco\or).BøvP.I.700. jf.: (man) bruger
Farven (paa statuen) tU at undgaa en Ens

-

farvethed, som vilde virke dødt . . paa
40 Ø'iet. JLange.II.175. H overf: (Holberg) nar

tillagt den norske Nation som Helhed et

kraftigere og mere broget Sindelag end
de mere ensfarvede B&nskere.VUhAnd.L.
11.30. \ -forme, v. [l.i] (jf. uniformere^
gøre ensformet; give samme form. (overf.:)

(man) glæder sig over, at Menneskeheden
ikke lader sig ensforme ved én eneste
Tro, én eneste Moral, ét eneste Ideal. So-
cialdem.^/»1905J2.sp.l. C3 -formet, adj.

50 [l.i] (1. br.; jf. -dannet, -formig 1). tvende
Værelser, aldeles eensformede, aldeles eens
møhlereåe. Kierk.III.192. -formig^, adj.

['ev')nS|f(or'mi, 1. br. ens'fmr'mi] (f cnfor-
mig. Ew.VI.164.VIII.46). adv. -t eU. (1. br.)

d. s. (Skr.(MB.)^'/sl804) eU. (f) -en (PASeib.
E.233). 1) (nu sj., mest m. overgang til 2)
om ting, virksomhed, ytringsformer osv.: som
har samme form, skikkelse eU. fremtræden;
ensdannet; ensartet, l.i) [Ij] om to ell. flere

60 ting. De tydske (ryttere) havde et Slags
eensformige Vaabenkjortler. Ing.POJ.149.
de eensformige, men dog paa mange for-

skjeUige Maader nuancerede Udbrud af

den samme Følelse. Mynst.(Sibb.I. mi), jf.
(m. overgang til bet. I.2): de nye Forordnm-
ger . . om den eensformige Vægt og Maal.
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CBemh.IIIAO. || som adv.: Brevene (hlev)

nøyagtigen og eensformigen foldede. PJ.
Heib^.233. ØrstJ.58. jf.: Besynderligt er
det at være saa langt hjemmefra og finde
saa mange Ting saa eensformig med, hvad
man der vader daglig i. AFTscheming.Ef-
terladte Papirer.II.(187 7).48. 1.2) [1.2] om en
enkelt ting. (hans) Opførsel var . . i al denne
Tid saa jevn og eenformig. Ew.VI. 164.
(man kan) blive træt og kied af ethvert
ordentlig bestemt, eenformigt og vedva-
rende Arbeide.smsiyjJJ.46. (urets) eens-
formige Lyd var en Trøst i denne Dødens
Stilhed. Gylb.(lS49).II.330. en eiendomme-
lig, eensformig Substants, Hornstof. ^wai
(1840).II.212. en ensformig Vælling. Møll
H.I.319. 2) (nedsæt, jf. ens 1.2 slutn.) som
trætter ell. keder ved at være ensformig (1);
monoton, hun (vidste) at bringe Afvexling
og Liv ind i vor Forlovelses . . høist eens-
formige og fade Roman. Rahb.Tilsk.1796.
246. Han sang nogle chinesiske Sange for
os, der ved deres . . eensformige Melodier
just ikke gjorde noget fordeelagtigt Inå-
tryk.Hauch.MfU.25. Hvilken Forandring
vU de ikke føle, naar de kommer hjem i

mit stille, eensformige Himsl FruEeib.B.
11.137. de stille fromme klostre med det
utrolig ensformige daglige liv. Feilb.(Dansk
Udsyn.1921.57). Ensformigt larmede Verd-
ner af Storm og Ueiv.J3ønnelycke.A.133.
-formis-Iied, en. (f Enformighed. JSneed.
IV.166. Ew.VI.109.111). 1) (nu sj.) til ens-
formig 1. en vis Eenformighed eller Over-
eensstemmelse i Dragt og Manerer. £w.
VI.109. (skomageren skærer) efter Mønstret,
Halvdelen af Hælstykkerne, hvilken han
lægger dobbelt, for nøiagtig at træffe Eens-
formigheden. SA;oma5'eren.('J[85^j.J[0^. 2) ta

til ensformig 2. Orden uden trættende Eens-
toTmighed. Bagges.L.II.304. *En Mand er
vant til Liv, Bevægelse;

| Eensformighed
er ham forhadt. Oehl.VI.25. JPJac.II.392.
Søndagen skal . . være den Dag, der bryder
Ensformigheden. Skoleprogr. Feilbergs For-
beredelsesskole. Kbh. 1913. 1. U) -hed, en.
egenskaben at være ens. 1) til ens l.i.

Dersom jeg af Virkningerne skal slutte til

Aarsagernes Eenshed. Æifec^.fiUO. ). Eens-
hed i Sæder og Tænkemaade. K/SO. en
ægte Sødskendelighed . . denne Enshed i

Udtryk og uvilkaarlige Bevægelser. Gjel.

GD.27.
II (filos.; nu næppe br.; jf. u. ens

l.ij som overs, a/" Identitet. Eilsch.Term.29.
MO. 2) (sj.) til ens 1.2. *(floden) ta'er ei

blot fra Himlen over den,
| Men og fra

Strandens blomsterrige Sider
|
Et eget

Farvespil, en Colorit, |
Der under Stoffets

Eenshed vexler tidt. Hrz.D.III.47.
fiiisian, en. se Entian.
En-sidder, en. se Enesidder. -sidet,

adj. 1) (1. br.) d. s. s. ensidig 1. MO. (bi-

staderne) staar i en lang, ensidet Gade helt
hen til Gærdet. Buchh.EE.30. 2) f overf
2.1) ('jur.) d. 8. s. ensidig 2.2. Eensidet For-
buna. Nørreg.Naturr.230. 2.2) d. s. s. ensidig

3.1. eensidede og afbrudte Betragtninger.
JSneed.VI.465. (vi nægter) ikke, at Nord-
mandens (o : Nordahl Bruns) eensidede Roes
for disse . . Dyder, som vi ønske at have
tilfælles med ham, skurrer i vore Danske
Øren. KritiskJournal.1772.378.
ensidig:, adj. [ie-n|Si'9i] adv. d. s. ell. -t

ell. (t) -en (Gylb.IL64). (af II. en; jf ty.

einseitig; bet. 2 (^2.1 og 2) og 3.1 fra slutn.

10 af 18. aarh., bet. 3.2 fra beg. af 19. aarh.« VS0.1793), bet. 1 fra slutn. af 19. aarh.
«M0.))

1) (konkr.; 1. hr. uden for fagl. spr.) som
kun omfatter, er knyttet til ell. bestaar
af en enkelt side af en ting (jf. ensidet

1). de ensidige (hofteluksationer) forekom
i et næsten dobbelt saa stort Antal som
de dobbeltsidige. Hospitalstidende.1880.763.

(de to) sogne går hver i ensidig retning
20 fra kirkebyen, det ene mod nord, det andet
mod syd. HVClaus.II.33. hvor Lidelsen (o

:

nyreblødning) er ensidig (kan patienten}
frelses fra Forblødning ved (operation).

TRovsing. Underlivskirurgi. III. (1918). 345.

som adv.: Middelalderens ensidig prægede
Mønter. SophMull.V0.602. Hængslerne (er)

befæstede noget ensidigt paa Enden af

Opstanderne. Gymn.1.44.
||

(bot.) om (stilling

af) plantedele, som alle vender tiisamme side.

io Drejer. BotTerm. 77. Lange. Flora. xxxv.
Raunkiær.Flora.^23 7.

2) (især C3 ell. fagl.; overf.) som kun om-
fatter, er knyttet til ell. bestaar af en
enkelt del af et samlet hele. 2.1) om (et

menneskes) udvikling, arbejde, kund-
skaber olgn. (jf. bet. 3.1). Man vogte sig
for at give Indbildningskraften en alt for
eensidig Retning. Engelst. (MO.). Mine
Kundskaber er ikke eensidige. Dog har

40 jeg i den senere Tid især arbejdet i den
strængt videnskabelige Retning. S^os^r.Gr.

30. man giver kun en ensidig Forestilling
om disse polske Skribenters Ejendomme-
lighed og Flersidighed ved at betone deres
Hamlet-Situation. Brandes.X.261. 2.2) om et

forhold ml. to personer (sj. flere): som
kun paa særlig maade er knyttet til den ene
part (mods. gensidig/ Paa den Maade (o:

med forstaaelse kun fra den enes side) var
50 det, at Venskabet var ensidigt. JPJac.II.

105. (sj.:) jeg aabenbarede ham min en-
sidige, magre Kjærlighedshistorie (0: om
en ikke gengældt kærlighed). Blich.II.619.

||

(jur.;jf. ensidet 2.ij. En eensidig Contract.
Et eensidigt Forhør.FSO. ensidige Obli-
gationsforhold. jCassew.J.0.6. || som adv.: for
aen ene parts vedkommende; fra den ene parts
side. (brugsrettighederne kan) ophøre ved,,

at Brugeren opgiver Retten være sig en-
60 sidigt eller ifølge Retshandel med Ejeren.

Torp.483. 2.3) (fagl.) om en sammensæt-
ning (et stof) olgn.: som kun indeholder en
enkelt ell. enkelte af de normale bestanddele.

Komposten kan hyppig være af noget en-
sidig Sammensætning. LandmB.I.514. Ja
mere et Foder . . afviger fra Normal-Næ-

•



461 Ensidighed enslebende 462

ringsstofforholdet, jo mere ensidigt er det.

Sal.yi.759. LandboJI.699.
3) m.h.t. et menneskes betragtning af

en sag udelukkende eU. overvejende fra en
enkelt (den ene parts) side: partisk; hil-

det; ikke uvildig. 3.t) (jf.bet.2.i og 2.2)

om en saadan betragtningstnaade eU. yt-

ringer heraf. Eensidige Forklaringer. 750.
man forsoner sig snart med denne Sam-
menstilling, naar man ikke ledes af en blot

eensidig Forkiærlighed for en vis Stiil.

Molb.Arch.64. Det er eensidig Tale, sige

Msnge.ECAnd.VII.lSS. en ensidig bedøm-
melse, betragtningsmaade osv. '< MO. som
adv.: du (hang) eensidigen . . ved din egen
Tanke, din egen Sorg. GylbJI.64. 3.2) om
person, der tænker, føler ell. handler saa-

ledes. Oehl.(Ørst.Br.ij244). Han er eensidig

og partisk i sine Domme. JfO. Den Een-
sidige viser tydeligt og bestemt det fra

sig, han ikke vil hdLve.Eierk.VII.303.

jBnsidig-hed, en. fli. (sj.) -er. {iscer

O; <CVS0.1?93) den egenskab at være en-

sidig (iscer) i bet. 3. Den, som vil vogte sig

for Eensidighed (skal) høre dem begge (o

:

baade praktikere og teoretikere). EngelstJ^at.

XXVI. *af alle Lyder er jo ingen |
saa slem

som just Ensidighed. GnmdtvJPS.IY.loS.
Saa tilsigtes da den fuldkomne Alsidighed
giennem en Række af Eensidigheder. Sibb.

(MO.). naar du saaledes lader din Eensi-
dighed raade og er ret ubillig og uretfær-
dÅg.EauchJV.227. min sørgelige Eensidig-
hed, der kun har Sands for Ulykkens Mu-
ligheder. Kierk.VI.215.
en-sinde, se Sinde, -sindig, adj.

[-|Sen'di] {cenyd. d. s.; foræld., sj.) enarægtig;

enig; enssindet (1). MothJS57. naar vi denne
Gang (mødes paa herredagen), da er det
ganske nødagtigt at komme til en endelig
og ensindig Beslutmng. HFEic.KT.I.219.
i7..bevare Ensindighed og Samdrægtig-
led i Standen.snist.152. -skifte-brng, et.

(landbr., foræld., 1. br.) d. s. s. Alsæd(s)brug.
OpfB.UII.?. -slcimns, en. (foræld., sj.)

d. s. s. Enesteskilling. Thiele.I.155.IIIJ30.
-skilt, part. adj. Q'ra sv. enskild; næppe
brugt uden af sprogrensere) privat. LKofod.
Om Nordens sproglige enhed. (Sthlm.1866). 28.
et hyggeligt enskilt Y{\em.HolmHansen.En
fri Mand.I.(1877).183. Enhver, der vil om-
gås sine nerver på rette måde, må have
sit lille enskilte . . laboratorium, hvor han
efterhånden bliver godt h^æmme. FSadolin.
Nervehelse.(1908).95. -skivet, adj. om
blok olgn., som kun har een skive ell. trisse

(jf. enkeltskivet;. TeknMarO.35.
Ens-klang, en. [l.i] (sj.) lighed ell.

overensstemmelse i klang. Ensklang i flere
Ords enkelte Stavelser . . forefindes i Ex-
empler som: Har Du givet og tilgivet.

BTDahl.Da.StiUære.(1889).37.
|| J^ d. s. s.

Enklang. Meyer.1070. -klædt, part. adj.

[1.1] Jacobi.D.201. Brandes.X.325. -kn-
lert, adj. [1.2] (sj.) d.s.s.-faivet.VæverB.84.

t en-skserig, adj. om uld: som kun

afklippes een gang om aaret. Et Partie en-
skierig Uld i smaa Sække er . . til Kiøbs.
Adr.^Vil762.sp.l4. VSO.
ens-kennet, adj. [I.2] (bot., 1. br.) om

visse knrveblomster, hvis kurve indeholder lut-

ter tvekønnede blomsier (jf. enkønnetj. Lan-
ge.Flora.xxxr.
enslig, adj. {sv. enslig, enlig, afsides,

710. einsleg, oldn. einsUgr; jf. enlig; „Brug-
10 tes i Fr. Vis Tid af Enkelte." ietjin.; egl.

no., jf. MOJ.401: nu næppe br.) 1) en-
kelt (l.i). jeg (vil) om et Par enslige Styk-
ker . . gjøre følgende foreløbige Bemærk-
ninger. N Treschow. Christendommens Aand.
(1828). ri. Historien maa, hvad enten den
har Menneskeslægten eller enslige Na-
tioner og Personer til Formaal, udgiøre
noget Heelt. sa.HPh.1.5. 'Som enslig Eji-
ger eller enkelt Høvding

| Jeg skulde
20 ofre glad mit Liv og Blod. FrSchmidtND.

243. Talen er . . fælles for hele Menne-
skekønnet, Sproget ejendommeligt for et-

hvert Folk, og Målet særeget for enhver
enslig Person. Rask.Retskr.2. jf. : alle eens-
lige (o: private) og smaae Interesser maae
vige for det Heles Vel. Estrup.Tale.^^hl832.
13. I (filos.) individuel. Gives der noget
Begreb eller nogen Idee om enslige Ting?
NTreschoic. (VidSelskSkr. VI .223). JensPa-

30 ludan-MuUer. Efterl. Papirer. (1868). 40. 2)
(sj.) enestaaende (^) (jf. enlig 1). Vi ville

ikke dvæle ved (om vi) have haft i sit

slags enslige digtere uden just dem, som
Nordens åud begejstrede. -iViUPe<.^/"A.J2J.

123. 3) \ d. s. s. ens 1.2. Tiørnehækkeme
vare (skønne) ved deres eensUge Tæthed
og Høide. Thiele.Breve.233. - %^^^
ens-liggende, part. adj. [la] (mat.;

jf. -staaende^ om de til hinanden svarende
40 dele (vinkler osv.) afligedannede figurer, eens-

liggende Vinkler i to Triangler. JfO. Ju-
liusPetersen. ElementærPlangeometri. (1870).
35.39. -lyd, en. [I.2] (sj.; jf. monoton^
Eilsch.Term.31. Nymfernes Korsang træt-
ter ved en tom Enslyd. VUhAnd.PMu.I.
154. H J" (sj.) d. s. s. Enklang. Meyer.1070.
O -lydende, part. adj. [la] ligelydende.

Moth.E62. 1) om to ell. flere mundtlige eU.

skriftlige meddelelser olgn.: som har nøjagtig
50 ell. næsten samme ordlyd ell. mening. Begge

Afskrifterne ere eenslydende. En Copie
maa være eenslydende med Originalen.
VSO. Fra Principal og Forvalter fik Fa-
deren stadig enslydende Besked om den
unge (mand): En skikkelig Fyr med tem-
melig daarUgt Iiaandelav.Scfiand.BS.30.
2) om to ell. flere toner, ord olgn.: som har
samme lyd, bestaar af de samme lyddele. MO.
(sprogv.:) Homonym (betyder) enslydende

60 Ord . . (som: Lem, 0: forsørget fattig; Lem,
o : Ledemod) eller tilfældig enslydende af

forskellig Oprindelse (som: Lov, o: Ret;
Lov, o: Tilladelse). JIa^.F.566. -labende,
part. adj. [l.i] (bot.) Naar Skruerne gaa
den samme Vej paa to Skud, kaldes de
ensløbende. Warm.Bot.36. SaV VII.338.
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ensem, adj. [le-ncosmmW] gradbøjn.:

-mere (JLange.BM.6. JVJens.EE.9), -st

(Hrz.XIV.261) (alm. bruges omskrivning m.
mere, mestj. {æn^d. d. s. (sv. ensam^, omdan-
net (efter -som t grusom, morsom osv. og

ty. einsamj af æda. ensamæn, ensumæn (jf.

bornh. ensamijn (ved siden af ensammerj.
E8p.65.64), oldn. einsamann (-inn), einn sa-

man; af IL en og sammen; se Arkiv.VI.864)

1) (især f3) d.s. s. enlig 2, dog ofte som lo

et stærkere udtryk: som paa et givet sted ell.

tidspunkt er og føler sig ganske alene.

Flyer I saaledes for et eensomt ubevæb-
ned Fruentimmer ? Holb. TJsynl.II.4. *Ensom
jeg laa paa min lynggro'de Bakke,

|
Stor-

menes Brusen hen over mig g\k. Blich.D.

1.122. *Eensom er jeg dog ei ene (o: den
elskede er nær i tankerne). Boye.Overs.afPA
Wolf. Preciosa. (1822). 26. (jf. Arlaud. 32 7).

•Lænet til Armen i Vinduet staaer
|
Een- 20

som Professorens Frue. Erz.D.I.182. *Tulte
gik saa eensom I i Pilenes Ly:

|
Da klang

a det Fjerne
|
et sødt Kykleky. J2icA.I.53.

(jf. bet. 2.1 slutn.:) (han) bevægede sig .

.

ensom mellem de Dandsende. Goldschm.

JSjl.1.44.
II
om tilstand, i hvilken en person

(i øjeblikket) er alene, (gaa) en eensom
Tour i Skoven. Sibb.1.18. Tanken om hiin

Aften er min Helligdom, som jeg tyer til

i mine eensomste Timer. Hrz.XlV.261. 30

*Jeg hører i ensomme Stunder
|
Kanalens

rislende Strøm. I)rachm.lII.98. ensom ar-

rest, se Arrest 1.4.

2) d. 8. s. enlig 3. 2.1) d. s. s. enlig 3.1.

Eensomme Dyr (som ikke leve parvlis,

eller i Flokke), ilfO. de gamle tfrkokke
holder til, eensomt eller to sammen, paa
afsides skovklædte Bakkeøer. Bogan.II.128.
nu oftest som et stærkere udtr. end enlig og
alm. m. bet. : som (til stadighed) paa en smer- 40

telig maade føler sig ganske ene (2) ; jf. PE
MulU536. (i talespr. især i udtr. som føle

sig ensom, leve ell. bo ensomt, have ell.

faa det ensomt, gaaensom(t) omkring oZ^'n.j.

at leve så ensom hen. Moth.E62. høit oppe
mellem Fjeldene kom vi til en Præst, som
boede meget eensomt. Hauch.MfB.175.
Einar fik det ensommere siden, han slut-

tede sig ikke nær til nogen anden. JVJens.
EE.9. jf: *Hjemmet hun gjør til et Eden,

| 50

sødt er med hende det eensomme Liv
(

paa Heden. Hostr.T.150. (hans) stammende,
ejendommeligt ensomme Stemme. J'FJ'ens.

JL.37.
II

GJ om ting. Fjerne fra hinanden,
eensomme og alene, gaae (kloderne) deres
Ba.neT. Sibb.1.22. *Hvi staaer Du saa een-
som, o Birketræl

|
Paa Heden i Vinter og

Yinå? Hauch.SD.1.88. (spøg.:) (vi kalder

hende) Enhjørningen, fordi hun har en
lang ensom Fortand i Overmunden. Buchh. 60

UH.92.
II O om følelse af sjælelig isolert-

hed, forladthed olgn. BaKb.Fort.I1.194. (man)
kan være eensom midt i Vrimmelen. Mynst.
GudsfrygtsVigtighed.(1816).6. Gylb.(1849).
IX.84. VilhAnd.AD.57. 2.2) d. s. s. enUg 3.2,

men m. stærkere, mere beklagende bet.: som

trænger til hjælp olgn. (foreningen) Ensomme
Gamles Yævn. Krak.1916.105. et stakkels
ensomt menneske

j ||
(bomh.) ugift. Esp.

64.

3) d. s. s. enlig 4, dog ofte m. stærkere bet.

3.1) d. s. s. enlig 4.i. Det er saa eensomt
at boe paa Landet. FaSO. *Stedet frygtet
er, og derfor eensomt. HeibJ^oet.III.463.
*Tysl ingen Lyd i den eensomme (alm.:
mennesketomme, ubefærdede olgn.) Gadel
Hrz.D.I.181. *Egesengen i mit Kammer

j

Er saa eensom, er saa hreå. Aarestr.315.
*Eensom og mørk og snæver er vor (o:

studenternes) Bolig. Hostr.SpT.I.l. Kaalund.
84. 3.2) (1. br.) d. s. s. enlig 4.2. *Der staaer
en Smedie paa Helgoland,

|
Saa eensomt

den staaer paa den hvide Strand. Schaldem.
CN.80. en lille Kirke, der laae ganske
eensomt oppe paa en lløi.HCAnd.V.60.
I det nordlige Hjørne af dette Hus var
indrettet en ensom Stue, hvorfra der var
en besynderlig, romantisk Udsigt mod
Øst. Goldschm.VII.45. Stedet er ganske
ensomt; Præstegaarden ligger i Afstand
nordefter. smst.VIIl.327. ved Havet ligger
Smaahusene, eensomt (alm.: enkeltvis olgn.)

eller i Smaagrupper. J5o5'an.II.i65.

Ilnsoiii-hed, en. flt. (kun i bet. 2) -er.

1) den egenskab ell. tilstand at være ensom
(ofte uden beklagende bet). I.1) til ensom 1.

*nu sidder jeg alene | I min dunkle Een-
somhed. Oehl.L.1.240. hun ønskede i Een-
somhed at samle sine Tanker. Gylb.(1849).
IX.198. efter det bevægede optrin følte

jeg trang til at søge ensomhed
\ jf. (m.

overgang til bet. i.2): Ensomheden føles

langt tungere, langt intensivere midt i

fremmede Steders Larm og Vrimmel, end
naar man sidder ene i sin Stue. Schand.
UM.287. 1.2) til ensom 2. den Fugl Phoe-
nix, som findes i Arabien, lever tusinde
Aar udi Eensomhed. Holb. Jul. 12sc. Han
har nu besluttet at boe i sin Eensomhed
(alm.: leve i ensomhed olgn.).VSO. *mit
Hjerte hænger ved

|
En uforstyrret land-

lig Eensomhed. Hrz.AG.45. JLange.(Bran-
des.XIV.474). *0, Gravens Ensomhed er
let at bære | mod Ensomheden, Livet har
mig lærtl LCNiels.SmS.il. || m. overgang
til bet. 2. (seminariet er) henlagt fra Ho-
vedstadens Larm i stUle Eensomhed. Mynst.
Jonstr.l7. 2) CP (sj.) ensomt sted; afkrog;
Moth.E62. *Døden boer i Ørkens Eensom-
heder. NordBrun.Jon.131. *Alle,

|
som med

et Kors i Favn ( stod Kjærlighedens For-
post

I
i fjerne Eensomh.eder.JSicA.II.i9i.

03 Ensomheds-felelse, en. «M0.).
smertelig følelse af ensomhed (l.i). knuget
af Ensomhedsfølelsens Melankoli tog Ju-
stitsraaden sit Tøj og gik ud. Schand.SB.
140. Den store, frysende Ensomhedsfølelse
overvældede hende. MMøller. Jagten efter

Lykke.(1910).31. -stand, en. (1. br.; jf.
Ensomhed 1). (han) havde aldrig tænkt

Eaa Blomster, mens han boede i Kjøben-
avn. Men her, i sin Ensomhedsstand blev
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hans lille Have for ham en kjær Tids-

fordriv. Schand.BS.4o7.
en-sporet, adj. (l.br. i rigsspr.) om

(smal) vej, jæmbanelinie : som kun har eet

kørespor (eet par hjulspor, skinner). Eriks-

holmJonna.(1905).77. Feilb. D&H. -spor-
vej, en. (især jy.) ensporet vej. Der skred
en Vandrer frem ad en Eensporvei mel-
lem Sandbrinker og Hedehøie. Thyreg.BB.
IV.220. Aakj.FJ.119. EHksholm.S.42.
Én-spænder, en. ['e"n;i)sbæn ')8r]/?<.-e.

{ænyd. d. s. og enspændi(n)ger, enspænding,
ordonnans, kurér; ligesom sv. enspånnare efter

ty. einspånner (ældre einspånnig, mnt. ein-

spennich^; of^u. spann, (for-)spand, span-
nen, spænde; egt : som ikke er i spand yned an-

dre; jf. Tospænder) 1) (nu især talespr.) hest,

som er vant til at gaa alene for vogn, plov

osv.; enspænderhest. VSO. MO. hvis Du
vil følge med om paa Holtinggaard, saa
bliver vor Enspænder straks sat for, og
saa kjører vi sammen deroveT.JakKnu.G.
196. hesten er vant til at gaa enspænder I

II
køre med enspænder, (spøg.) nøjes med

een snaps, kun have eet barn olgn. D&H.
jf. Feilb. 2) vogn, der er beregnet til ell. for-

spændt med een hest; enspænderkøretøj.
det (gik) afsted i en Benspænder, fem Per-
soner indeni, tre udenpaa. HCAnd.XII.205.
Goldschm. VT.29. kokette Enspændere med
Plads til to, højst tre Personer. £sm.J.69.

3) (foræld.) om ryttere, der enkeltvis tjente

kongen, især som budbringere: kurér (se

EistTidsskr.4B.V.38o). Moth.E57. TroelsL.

IJ.02. ONielsen.HjermogGindingHerreder.
(1895)J212. 4) (overf. brug af bet. 1) per-
son, der ikke egner sig til samarbejde
med andre. JakKnu.LU.239. Kold var en
udpræget Enspænder, hvis hele Ydmyg-
hed var vendt mod Himlen, mens han
tillidsfuldt værdsatte sig selv som en ene-
staaende Kraft blandt sine Medmennesker.
HBegirJK.26. sa.DF.IlI.39. Pol."/<1911.3.

Enspænder-frakke, en. (nu næppe
br.: jf. -kjole, -vestj enradet frakke. Blich.

IILiOo. -hest, en. [1 ell. 2] VSO. Schand.
BS. 73. Feilb. -kjole, en. (nu næppe br.;

jf. -frakke, -vest^ enradet herrekjole. Blich.

111.539. -keretoj, et. [1 eU. 2] Schand.TF.
1.176. JakKnu.G.188. -natnr, en. [4] Rm-
ning. Rationalismens Tidsalder. Hil. (1896).
179. Aakj.(JySaml.3R.IV.386). han er en
Enspændernatur, der helst vil raade sig
selv. Pol."/il912.7. -senj>^, en. (især spøg.)
seng til en enkelt person (jf. Dobbeltspæn-
derseng^. *Jeg bor paa Kvisten saa ene
forladt,

I
Jeg har kun . .

|
En Enspænder-

seng til To,
I

Den er forholdsvis tenmielig
go'.DanmarkssyngendeMand.Nr.3.(1892).17.
Nathans.F.330. Feilb. -toj, et. (sj.) d. s. s.

-køretøj. Schand.BS.480. -vest, en. (jy.;

jf. -frakke, -kjolej enradet vest. Feilb. -vog^,
en. [1 ell. 2] Bagges.DV.XJ213. VSO. e.alm.
en-spændig^, adj. {dannet efter fir-, to-

spændig, jf. sv. enspånd; vist kun hos Pont.)
om køretøj: som kun er forspændt med een

hest. den enspændige Fjællevogn. Pon<.F.
1.7. sa.LP.V1.146.
ens-rette, v. [I.2] Ø omdanne elektrisk

vekselstrøm til jævnstrøm. Sal?VI.927. isoer

i forb. ensrettet strøm, jævnstrøm. Tekn
MarO. -rislende, part. adj. [I.2] (sj.)

*Hvor sprudlende Bække |
Snart dysse,

snart vække
| Camoenernes Yndling, den

følende Skiald, | Med steds eensrislende

10 Fald. Eic.II.53. -sindet, adj. 1) [I.1] (I br.)

om flere (jf. ensindigy. Moth.É62. han valgte
. . den lærerige Text, i Forening med sine
eenssindede Søstre. Balle. Tale. (1803). 15.

(vi) ere eenssindede, men uden al Aftale.

HNClaus.Ref.37. Thyreg.BB. VIII. 16. 2)

[1.2] (sj.) mods. vægelsindet. Han er ikke
altid eenssindet.FSO. MO. D&H. -staa-
ende, part. adj. [I.1] (mat.; nu næppe br.)

De eensstaaende (nu: ensliggende^ Sider
20 i en Triangel. MO. -stemme, v., -stem-

nåig, adj. se en-stemme, -stemmig.
\ Én-stavelse, en. d. s. s. Enstavelses-

ord. Han forsøgte at veksle nogle Ord med
S., men det maatte opgives, fordi Kæm-
pen altid svarede i Enstavelser. Tandr.R.
89. -stavelses, adj. (ubøjeligt), om ord:
som bestaar af een stavelse, det Drægevome
Aandelav (kommer) ikke for i rætte Dan-
ske énståvelses ord. Høysg.AG.14. en halv

30 Spondeus gjør en én-stavelses Rim-slut-
ning, sm^f.i 95. nu næppe uden forssgr. : -sta-
velses-ord, et. Opdyngeisen aS Eensta-
velsesord foraarsager en Haardhed, sær-
deles i Vers. Rahb.Stiil.98. JakKnu.GP.163.
især: tale i, svare med enstavelsesord olgn.,

ofte uegl.: være utilbøjelig til at svare ell.

indlade sig i en samtale, saa at man kun
taler i faa og knappe ord. Otto fik lutter

Enstavelsesord til Svar, hvergang han (prø-

40 vede) at indlede en Conversation. Goldschm.
Hjl.II.221. JVJens.D.83. -stavelses-
nm, et. (metr.) mandligt rim. Mikkels.
SproglS.140. -stavet, adj. (sprogv., 1. br.)

som kun bestaar af een stavelse; enstavelses-.

Enstavede medlydsstammer. VUh Thoms.
Afh.II.144. -sted-, i ssgr. (ænyd. d. s. (i ssg.

-gaardj; vistnok (jf. Eneste-gaard, -skil-

linge omdannet af enstig (jf. ænyd. enstig
gaard i sa. bet. som enstedgaard) ; nu næ-

50 sten kun jy.) enligt liggende : Ensted-gaard
(d. s. s. Énestegaard. Blich. 1.292. MDL.
Aakj.FB.lll. FeUb.), -hus (Blich.D.11.140.
Blich.IV.658. et Enstedhus ude paa Mar-
ken. Aakj.PA.143), jf. : Norsk Landbrug er
bygget paa Ensted-Drift, ikke som i

al Fald det danske paa Sognekultur. FiiA
And.N.18. -steds, adv. [en-, an'sdæås; i

bet. 1 ogs. 'e'n|Sdæ3s, 'e ju-] {ænyd. d. s.; jf.
etsteds, andensteds, ingensteds ofl. (se Falk

60 T.Synt.52f.); „høres endnu i dagl. Tale."

M0.I.451 ; nu næppe br. i rigsspr.) paa (ell.

til) et sted, der ikke ncermere (kan) angives;

d. s. s. etsteds, t) til H. en B (16). Eensteds
maa han dog findes. MO.I.403. \\ mods.
andensteds: Eensteds taler man ilde om
ham; andensteds roser man ham. MO. jf.

IV. Rentrykt «>/ui921 80
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en eller (og) andensteds u. andensteds sp.

562 l.36ff. 2) til II. en C. de havde ham en-
stæds skiult nærmere ved Haanden. Gram.
Breve.58. Reimman . . haver enstæds i sin

Einleitung in die Histor. litterariam der
Teutschen . . ynsket, at (osv.).sa.(ESelsk
Skr.L293). *Da har og Gud et Nasaret

|

Til os ensteds paa Jorden. Grundtv.SS.lI.
210. der stod en Kjedel fuld af Penge
ensteds i hans G;z.2Ltå.SvGrundtv.FÆ.lI.
148.
ens-tegnet, part. adj. spec: [l.i] (1. hr.)

om dyr, som har en og samme (farve)teg-

ning (paa kroppen), imellem (alle) uisse
Dyr var der ikke to, som var ensfarvede
og enstegnede. Frem.DN.o61.
en-stemme, v. (ogs. ensstemme, se u.

Enstemmelsej. vhs. -else (s. d.). {ænyd. d. s.;

efter ty. einstimmen, stemme % med, stemme
overens; egl. af ein-, ind, men knyttet dels

til IL en (jf. enstemmige, dels til ens (l.i)

(jf. overens, overensstemme osv.); nu næppe
br.) udtale samme mening (som en anden).
det var en Hovet-Treffning, som Thuanus
siger, varede udi 3 Dage, hvorudi een-
stæmmer ogsaa Chytræiis. Holb.DII.II.444.
iscer i præs. part. enstemmende: Moth.
E57. VSO. t -stemmelig, adv. d.s.s.

enstemmig (1). (Kalk.1.466). (det blev) en-
stemmelig besluttet, at Hyldingens An-
nammelse skulde skee efter gammel Sæå-
\ane.Eolb.DH.I1.589. f -stemmelse,
en. (ogs. Ensstemmelse. IIolb.JE.II.448.
B,ahb.B.194). egl. vbs. til enstemme. 1) {jf.
ty. einstimmung) samtykke. Margareta (blev)

antagen tU regierende Dronning, og det
med . . Eenstemmelse af Provincierne.
Holb.DH. 1.491. 2) ensartet beskaffenhed;
overensstemmelse; lighed (jf. enstemmig 3).

See ogsaa i kort Begreb, hvilken Eenstem-
melse, der er imellem jer og en Hane.
sa.Er.IV.2. der er Eensstemmelse udi Sæ-
der imellem Edomiter og Romere. sa.J£^.

11.448. Rahb.B.194. || spec: overensstem-
melse m.h.t. beslutning; enighed; ogs.: over-

enskomst, en Obligation (kan) ikke løses
ved begges Enstemmelse. Eolb.NF.(1728).
1.254. -stemmig, adj. [ie()n|Sdæm'i]
(tidligere ogs. skrevet ensstemmig. Eilsch.

PhilBrev.27. JSneed.III.450). adv. d. s. ell.

-t ell. t -en (JSneedJ.292. Engelst.PhiU67;

jf. enstemmelig^. {efter ty. einstimmig, til

dels sammenblandet m. enstemmende (se en-
stemmej og knyttet til (stemme over)ens,
se bet. 3) 1) (især W) om meningsytring af
flere (især ved afstemning olgn.), hvor alle

de paagældende er af samme mening og ud-
trykker sig (ofte samtidig, i kor) som med
een stemme: fælles for alle (vedkommende)

;

udtrykt, besluttet osv. ved alle stemmer.
Jeg har hørt det af 3 Personer, som een-
stemmigen vidnede derom. Eolb.Abrac.
III.5. Ovenmeldte Forslag blev forelæst
i Selskabet; Lemmerne besluttede eens-
stemmigen, at det ikke hørte under deres
Kiendelse. J/S'Mecd.J.59-2. da samlede Fol-

kets Røst sig i et eenstemmigt Ja-Mynst,
Jubelf.l8. Lodden faldt paa Matthias, og
han blev eenstemmigen (Chr. VI: een-
drægteligen; 1907 afvig.) optagen^at være
med de elleve ÅTi>ost\eT.ApG.1.26. Sv
Grundtv.FÆ.II.102. De tre foreslaaede
Herrer valgtes enstemmigt. Poi.^Vi* i 903.
en enstemmig dom, et enstemmigt vidnes-
byrd

I
resolutionen er enstemmig ell. (alm.)

10 enstemmig vedtaget
j (jf. bet. 2 :) *(de) valgte

ham . .
I

Med et eenstemmigt Raab til deres
Konning. Oehl.XX.27.

|| f Eders eenstem-
mige Æres Beviisning imod mig.Eolb.
Eerod.185. 2) J^ om musik: som bestaar af
en enkelt instrumental- ell. sangstemme (mods.
flerstemmige; ogs. (især som adv.): som ud-
føres saaledes, at alle instrumenter (sangere)
spiller (synger) samme stemme. VSO. Mu-
siken tU disse Tekster (er) en enstemmig

20 SaLng.EAbrahamsen.LiturgiskMusik.(1919).8.

3) (nu næppe br.) m. h. t. overensstemmelse
i en vis henseende ml. to ell. flere ting (per-

soner, anskuelser, ytringer osv.); især i forb.:

enstemmig i (noget) ell. med (nogen).
3.1) om person: som udtrykker samme me-
ning (som en anden); enig (med). Moth,
E57. man seer, at Psalmisten og Prophe-
ter ere eenstemmige med Simonide. Molb,
MTkr.134. Alle Romere vare da eenstem-

30 mige i at giøre denne habile General 4de
gang til Borgemester. sa.DE.1.6. FrSneed,
1.488. Der vare to eenstemmige (nu: sam-
stemmigej Vidner. VSO. MO. jf. (poet^

sj.): Med Dagen han din Priis begynde,
eenstemmig med (o: med stemmen klin-

gende sammen med) Naturens Røst. Rein,
(MO.).

II
om overensstemmelse med sig selv.

jo mere eenstemmig han fo; den beundren-
de) er med sig selv i at beundre, desto-

40 nærmere er han ved næsten at blive Over-
legenheden overlegen. Kierk.X.135.jf.: den
alvise Skabere handler paa en eensstem-
mig Maade i aUe sine Gierninger. £itecA.

PhilBrev.27. 3.2) om udtalelse olgn.: som er
i (god) overensstemmelse med (noget); som
ikke strider imod (noget). Tidenden . . er
aldeles ensstemmig mea en Skippers Rela-
tion og redelige Udsigende. Gram.Breve.56,
enhver, som foretager sig at bevise Re-

50 velationen (o : aabenbaringen) i alle Maader
at være eenstemmig med den sunde For-
nuft, efterlever en Christens Tligt.Eolb.
Ep.1.88. GJ -stemmig-hed, en. især til

enstemmig 1: Man sondrer mellem En-
stemmighed o: at Meningen faar alle Stem-
mer, absolut Flertal o: at Meningen faar

over de halve Stemmer, og relativt Y\ex-

tal. Sal.1.289. jf. enstemmig 3: Alle Kon-
ger indtil . . Tarqvinium fulgte Romuli

60 Plan; . . man haver ikke Aarsag at for-

undre sig over denne Eenstemmighed.
Eolb.Eerod.35.

f £nster, et. flt. -e. {vistnok dannet af
enstig ell. eneste i tilknytning til Ener, Tier
osv. og maaske til ty. einser, ener; jf. ogs,

Ensterskilling; fllos.) den enkelte; indi-
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vid. Høysg.S.Ze*: Hvert Enster (Individ)

er en . . eiendommelig Udførelse af Gjen-
standens Grundidee.0rsM.55. der gives

dog utallige Forhold og Begivenheder,
hvis Betydning for de enstige Slenneskers
Velværen og Lykke vi (ikke) kunne for-

klare. Hertil høre . . alle de Virkninger,

som ifølge de ahnindelige Love omfatte
talløse Ensteie.smst.II.48. jf. smstJX.18.
samt Hø/fd.Udv.65. \ Enster-skilling,
en. (første led er vistnok omdannet af enstig,

jf. EnesteskiUing, Enstedgaard) d. s. s.

Enesteskilling. Ordet EensterskUling, som
i forrige Aarhundrede endnu brugtes til

at betegne en enkelt Skilling i Sølvmynt.
Ørst.1.33. smst.IX.18.

ens-tidig, adj. [1j] (nu næppe br.)

samtidig. Lovprincipet om enstidige Vid-
ner. BlichJV.196.
enstis, adj. {ænyd. d.s., fsv. enstika,

vistnok af II. en og oldn. stik, n. pi, pæle,

stika, stang (jf. Stikke^; jf. sv. enstaka, no.

og oldn. einstaka, til Stage; „i daglig Tale".

MO.; nu kun dial. (se Junge. Eietz.119

(skaansk), OrdbS. (fynsk), jf. bomh. en-
stigga, enesteskUUng (Esp.65); sml. Eneste-
gaard, Ensted-, Enster) enkelt; iscer (jf.

enkelt i:i): særskilt; enlig (liggende,
staaende olgn.). Bønderne boe enten sam-
lede i Byer eller eenstige Gaarde. Hallager.
42. Grundtv.Snorre.il. 43. Fienderne . .

stimlede sammen om den enstige Kæmpe.
8a.Saxo.III.259. det enstige grønne Træ
paa den vilde Hede. sa.F.ff. 87. 'eenstig
Snekke jeg udleer,

|
Med To heelt trøst

jeg dyster. Ing. VSt.82. H mods. helheden ell.

den samlede mængde (jf. Enster^. Alle
Gjenstande ere da virkeUggiorte Ideer,
dog saaledes, at hver eenstig kun udtryk-
ker Ideen i en høist indskrænket Skik-
kelse. Ørst.1.34. hvert eenstigt Menneske
. . udgjør et Ledemod i Tilværelsens store

Samfoldighed. S}ust.l54. (jf. 8mstJX.18).
O ens-tonende, i?ar<. adj.(l.br.) 1) [l.i]

To eenstonende Instrumenter.JkfO. 2) [I.2]

(if. -tonet, -tonigj. Han kunde høre den
dæmpede, enstonende Musik af Bier i Tu-
sindAris. GyrLemche.K.23. CP -tonet, adj.

[l.j] (1. br.) d. s. s. enstonig (jf. entonet^.
JDrachmÆuJl?. usynlige Insekters ens-
tonede, søvndyssende Summen. JPJac.I.
260.

II
overf.: ensformig (2). de egenlig

moralske Læredigte . . maa vorde , . ens-
tonede, tørre og kolde. EahbSandsigJ80.
-tenig, adj. [i.2] (< MO.; som overs, af
monoton; iscer O; jf. -tonende, -tonet samt
entonig) ensartet; ensformig (især m. nedsæt,
bet). 1) om lyd (sang, tale, brusen osv.).

Kildens stille, enstonige Sang. Ing.EFJ.
84. han manglede ethvert Talent som
Forelæser . . læste enstonigt sit Foredrag
op af sit Papir. Brandes.III.622. 'Der ly-
der en Sang, en forunderlig Sang . .

|
En

eneste Tone, en dirrende lang . .
| Men

denne enstonige Melodi
|
Jager mig Søv-

nen fra Øiet. I)rachm.DMJ21. 2) m. h. t.

farve(tone). denne ædle Figur, som med
sin . . lysende oUvenagtige Farve hæver
sig frem imod den kulsorte, aldeles ens-
tonige Grand. JLangeJIIJ14. Statelig af

Ydre mangler Kvanen ganske Farvepragt.
Den er klædt i et enstonigt Grønt. Danm
Havebr.732. 3) m. h. t. andre forhold. I Be-
gyndelsen havde disse Aftenselskaber væ-
ret Lyspunktet i Dronningens enstonige

10 Liv. Brandes.VoltJI.32. Arbejde øvet i den
enstonigste Takt, Dag ud og Dag ind.
KLarsJ'T.o4. G) -tonig^-hed, en. ens-

formighed; monotoni, (byen er) en Type
paa russisk Enstonighed. Brandes.X.305.
F. gør stadig Brug af EUevestavelsesverset,
men med saadan Regelmæssighed og Be-
vidsthed derom, at han undertiden forfal-

der til Enstonighed. smstJXJ71.
en-streget, adj. {efter ty. eingestri-

20 chen; jf. -strøget) J^ om toner af en vis

højde (oktaven over den saakaldte Hue oktav),

der undertiden betegnes ved en enkelt streg

over nodenavnet. MusikLJII.48. -streng,
en. J^ (nu næppe br.) instrument med een
streng til matematisk bestemmelse af interval-

ler ; monokord. Mu8ikL.(1801)J65. -stren-
?fet, adj. (1. br.) som kun har een streng;

overf.:) hvis aandspræg er usamm,ensat.
vore gotiske Frænder synes os enstren-

30 gede, i al Fald Tyskerne. VilhAnd.N.26.
-stroget, adj. J" d.s. s. -streget. Heib.
Fros.IX.367. RudBay.EP.1.72. MusikL.
III.48.

CP ens -tydig, adj. [-|ty?åi] (først an-
vendt 1765, SorøSaml.I.lOé , som overs, af
synonym; jf. ligetydig samt entydig) 1)

[I.1] (nu 1. Vr.) d. s. s. ensbetydende ; (især
tidligere) ogs. brugt (mods. ensbetydende;
som overs, af synonym^ om ord, som har

40 beslægtet ell. næsten samme betydning (jf.
SorøSaml.1.106. Bahb.Stiil.9. PEMiiU.*
XXXI, XXXV, Lii ff., Lxix ff. sml.Ørst.IX.ll.

Levin.KS.3ff. sa.PS.9). Bryst og Hierte
ere . ., i Poesien, eenstjdige. Rahb.Tilsk.
1798J.38. Menneskens Søn og . . Messias
ere . . eenstydige Udtryk. J?orrf&./J.50i.

Grrundtv.TJdvJ.345. Staten . . har faaet
Christendom og Levebrød, theologisk Can-
didat og Forlovelse o. s. v. o. s. v. gjort

ioeenstyd\gt.Kierk.XJV.174. han selv be-
tragtede det som enstydigt at være genial
og at gøre Skandaler. BøghJT.326. f Saa-
ledes taler man om en dødelig Sygdom
eenstydigt med en Sygdom til Døden.
Kierk.XJ.131. Under Gustav havde Ordet
Republikaner været enstydigt med Ordet
Yilosot. BrandesJII.504. 2) [I.2] (sj.) som
(stadig) har den samme betydning; ogs. d.s. s.

entydig: som kun har een betydning; utve-

(a tydig; klar. (den kristne kirke) havde endt
sine Dage hos os, saasnart vi . . ei længer
bandt os til en altid eenstydig Døbe-For-
mular. Grundtv.TJdv.IV.413. (krmendotnmen
er) fra at være . . Eenfold, det Eenstydige
. . blevet noget Mere: det Tvetydige. Kierk.

XIY.214. smst.204. O -tydig-hed, en.

80*
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I) (l.br.) til enstydig 1: SorøSamlI.108.
MO. 2) (sj.) til enstydig 2: Troesbekj en-
delsens Oprindelighed, dens Eenstydighed
overalt . . gjennem atten Aarhundreder.
Kierk.VII.29. -vinklet, adj. [l.i] (mat.)
om geometrisk figur (jf. -liggende^; To Tre-
kanter, der har de samme Vinkler, kaldes
ligedannede eUer ensvinklede. JuliusPeter-
sen.ElementærPlangeometri.^''(1910).55.

en-symmetrisk, adj. (hot.) om blomst:

som ved eet plan kan deles i to symmetriske
halvdele. SaUVII.339.
ent-, præfiks, (fra ty. ent-, trykløs side-

form til ty. ant-, jf. antvorde; sa. præfiks
fi,ndes egl. i Ansvar; jf. ogs. und-

||
„(bru-

ges) nu omstunder ikke uden i de Ord:
Entholder sig, o: afholder sig, og Ent-
lediger, o: befrier; hvilke og synes und-
værlige." FSO.) m. bet.: ud af, bort olgn.

i ent-føre, -holde, -ledige, -staa, -vige.

£n-tal, et. (gram.) enkelttal; singularis.

Rask.FS.Fort.30. MinBek?*l»1895. Mikkels.
SproglS.41.

ente, num. [le'nda, i ssgr. 'e(')nfl[8-] brugt

som ordenstal til II. en i forb. m. et foreg,

num.; især hundrede ell. tusinde og ente

(jf. først(e) samt Mikkels. Sprogl. 185). det
(er) nødvendigt, at (sandheden) bliver sagt— tilsyneladende forgæves — de Tusinde
Gange. Skete det ikke, naaede vi aldrig
frem til den tusinde og ente Gang, hvor
den fænger og bliver aabenbar. Pol.^lio

1921.9.sp.6. især (mat.) i udtr. for brøk ell.

potens: Af matematikere kan man høre
1 eks. „n-plus-énte potens'*. Wiwel.237. Vioi

læses: en hundred(e)-og-ente-del >

1. 1 enten, (ubøjeligt) pron. {æda. ænti,
ænti(n)g; forudsætter et oldn. einn-tveggja,
en af to, ell. maaske det ensbetydende oldn.

annarr-tveggja, jf. æda. anti(g), jy. anten,
en af to (se Feitb.1.254 u. enten^' sml. II.

enten; jur.) en af to; den ene (af to).

Naar enten af Parterne, efterat Dom udi
Sagen gangen er, kand finde nogen bedre
Sandheds Oplysning. DL.1—13—27. Haver
Husbond og Hustrue Børn sammen, og
enten af dem ved Døden afgaar. smsf.5—
2—19. al Svig og Bedrægerj, som paa
enten af Siderne kunde optænkis, eller

giøris. smst.4—6—6. Forseer sig nogen paa
enten af Siderne herimod, da bøde 20 Rdlr.
Lavsartikler'^^M 707.§8. Forordn.Val 742.§22.
Stampe.1.59. MR.1793.596.

II. enten, adv. [iænd(8)n] {æda. ænti,

ænti(n)g (entigen, enten j, fsv. æntiggja; vist

af oldn. annat-tveggja (intk. af det u. I. en-
ten anførte annarr-tveggjaj, men sammen-
blandet med I. enten

; jf. jy. enten og anten

(jf. Kort.80), skaansk enten og anthin (Torp.
EtymO.6), æda. anti(g) osv. (ved siden af
ænti osv.), sv. antingen, no. anti, anten; bet.

er egl.: eet ell. det ene af to) i forb. ent en-
eller, for at betegne en fremhævelse af to

ell. flere hinanden modsatte led (fx. ved
inddeling) ell. hinanden udelukkende
muligheder, sadledes at enten er for-

stærkende og i olm. betegner, at i de givne
tilfælde samtlige led ell. muligheder an-
føres, (om forb. hvad enten, se hvadj.

\) i al alm. *Kiere Hierte, Eet af Toe,
|

Enten udi Bøn og Troe
|
Syndens Vey

at flye og hade,
|
Eller lide Siele-Skade.

Brors.9. En stavelses Qvantitét ellerLængde
i Vers er enten lang eller kort. IIøysg.AG.9.
*Han tog af Dage den kullede Greve,

|

10 Fri vilde han enten dø eller leve. Grundtv.
PS.VI.235. Et Drab maatte enten sones
med Bøder, eller hævnes. Molb.DH.1.288.
*Enten er Luften trykkende varm,

|
Eller

mit Hjerte lider af Kede. Hrz.D.1.99. en-
ten skal man være fornem og holde paa
(etiketten) eller ogsaa skal man . . ja jeg
mener, enten Skidt eller Kanel. Schana.
TJM.39. M er enten A eller Ikke-A. Krom.
TS.*45. enten kommer han for sent til

20 timerne, eller han møder (ell. : eUer ogsaa
møder han^ ganske uforberedt

\ || elliptisk

i udtr. enten-eller [(i)ænÆ(9)n iæK')8r] for
at betegne (et valg ml.) to hinanden udeluk-
kende muligheder; især som subst.: alternativ.

Bagges.L.t.258. Det eneste absolute Enten-
EUer, der gives, er Valget mellem Godt
og Onåt. Kierk.II.151. Fædrel.'"'litl855.1.

sp.l. det store politiske Enten-EUer mel-
lem Dansk og Tysk. HBegtr.DF.III.37.

30 2) i nægtende, spørgende ell. betingende
sætn.olgn. 2.\)inægtendesætn., hvor begge
de modsatte led benægtes (nu bruges alm.

hverken^. Jeg har aldrig været Jæger eller

Kryhe-Skytter. Holb.Jep.II.2. jeg har for

hendes Svagheds skyld icke ladt Himlen
Roe enten Nat eller Dag. KomGrønneg.II.
244. jeg har intet sparet, enten for at skaffe

ham gode Lærere eller anstændige For-
•D.øiQ\sev.JSneed.lII.168. Pengene havde

40 staaet i adskillige Aar uden at han enten
havde krævet eller faaet Renter. Mall.SgH.
433. Man tillægger vel Dyrene adskillige

Fejl, men de kan ikke kaldes enten Laster
eller ForhrydielseT. PAHeib.US.138. Ingen
af Kongens civile eller militaire Etat . .

maae understaae sig at fornærme hinan-
den, enten paa offentlige eller private Ste-

der, hverken med Ord, Miner eller Gebær-
der. PZ.Vs 2 78 7. Skuespil, som Ingen kunde

50 udholde enten atsee,elleTlæse.Molb.NTids-
skr.1.171. det unge, uerfarne Sind, der ikke
kjendte enten Lasterne eller deres Magt.
Gylb.II.51. en saadan Mand er ikke istand

til at bedømme et menneskeligt Hjertes
enten Dyder eller Forbrydelser. sa.EA.245.

jf: deri to^ han saa sjelden fejl, enten for

sit eget eller for Andres Vedkommende.
Goldschm.Vni.281. samt: (det) er dog van-
skeligt at forestille sig saadan enten Glem-

60 somhed eller Forsømmelse. Holb.Ep.L22.
2.2) i (disjunktive) spørgende, betingende ell.

indrømmende bisætn. (i spørgende bisætn.

bruges nu alm. omj. enten vi leve, eller

vi døe, ere vi Herrens. Bom.14.8. hun har
betaget mit Sind, at jeg veed ikke, enten
jeg staar paa mit Hovet eller Fødder. Holb.



478 Entente Entré 474

Vgs.(1731).IL17. det er uvist, enten han
var meere lærd end fattig, eller han var
meere fattig end lærd. Overs.afHolbLevned.
67. Derpaa greb han ham om Armen, og
enten han peeb eller sang, saa tvang han
ham med Magt til at sætte sig. BiehLDQ.
1.84. Vi maae . . overveje, enten jeg bør
gjøre dette eller e}. Eorreb.II.250. Man
veed ikke, enten man seer Mennesker

Befindis nogen Egtemand at have med
anden Egtemands Hustrue aabenbarlig og
Ubluelig Omgængelse, og de ikke efter
Advarsel sig entholde fra hin anden. Di.
6—13—25. stnst.6—13—3. jf.: En Mand og
en Kvinde, der uagtet et givet Enthol-
delsesdecret vare vedblevne at bo i

samme Værelse. TJgeskr.fRet8vJ.870.716.
Entian, en. [ænsiia'n, æn'Ja-'n, ænti'a-'n]

eller ByT.Éauch.Contrasterrie.(1816).71. en- lo (ogs. Ensian. Moth.ConvÆ67. Rostr.FloraJ.
ten det nu var Trolden eller Trækvind,
lige med Eet fløi Vinduet op.HCAnd.V.
162. Aldrig havde han brudt sig om, en-
ten hun var flittig eller doven. Schand.BS.
155. (hønen) gik afsides. Enten det nu
var ned i Laden, eller op paa Høstænget
eller ud i Stakhaven, vidste man ikke.
Wied.LE.96. enten det (saa) gaar op eller

ned
i Q (sj.) efterfulgt af og i st. f. eller;

327. jf. Warm.SystB.501. — Entsian. YSO.
VareL.(1807)J.297. MO. Meyer. — f In-

tian. EaveD.(1762).28). flt. -er. (ænyd. en(t)-

sian; fra ty. enzian, af lat. gentiana) S(

slægt af blomsterplanter, Gentiana L. JTusch.
98. Haufre med Entian ih\ant.E€steL.(l 703).
B7o. Den deilige blaae Entian og Porsur-
ten vare at finde oppe paa Skagen. fi^C
And.YIIIJ.96. JPJacJl.118. LangeJFlora.

(Cæsar var) en af de forunderligste Mænd, 20 437. Entian-brændevin, en.T brænde-
som . . Verden nogen Tid har tilveje-
bragt, og det enten man betragter hans
Tapperhed, Hurtighed, Forfarenhed og
Lærdom. Eolb.Eh. II. 429. Disse „Stene",
enten de nu kaldes Kongestenen, Pave-
stenen, Liliestenen, og hvad de alle hedde.
Gjel.(Mikkels. Ordf.o41).
Entente, en. [ai\'tai\d(8) ell. m. fr. ud-

tale] flt. (sj.) -r. (fra fr. entente, af entendre,

vin m. tilsat entianrod. 780.1.698. Sal.UX.
581. -rod, en. (1. br. Ensians-. JTusch.305).
spec. om den som drogue benyttede rod af
visse entianarter; bitter rod. VSO. 1. 698.
MentzO.Pl.278. SaUIX.581.
ent-ledig^e, v. [ænd'le'did] -ede. vbs.

-c\se (NMPet.Br.184. MPont.A13.94). {ænyd.
d. s.; fra ty. entledigen; jf. ledig; nu kun
emb., 1. 6r.) især m. præp. fra: frigøre for

foi-siaa, lat. in-tendere, henvende) egl.: for- 30 (noget); befri for (noget). vAph.(1759). hans
staaelse; især (polit.; jf. fr. entente cor
diale^ om et vist enighedsforhold ml. fyr-
ster ell. stater, der ikke har sluttet egl. for-
bund. Sal.''1.541. jf. Meyer. || ogs. (iscer i oest.

f.) om de magter (Ententemagterne),
der staar i et saadant forhold til hinanden
(i beg. af 20. aarh. om Rusland, Frankrig
og England), „jus angariæ", som Ententen
paaberaaber sig, idet den beslaglægger

Gemytte er entlediget fra de nagende Be-
kymringer. Spectator.264. (sj. :) SKyerne .

.

entledige sig deres meget Vand. SttAn».JJ

60. n nu kun: bevilge en embedsmands af-
skedsbegæring; afskedige, (især i pass.). Mit
inderlige Ønske var derfor, at Hs. Maje-
stæt i Jsaade vUde entledige mig fra dette
Embede. sa.(Rahb.LB.I.44). Ministeriets
allerunderdanigste Indstilling om, at Kon-

nevtrale Skihe.PoV^/iol917.7.sp.4. SaUYII. 40 gelig Skuespiller N. N. entlediges. Oversk
340. I)S.VIL612. AarbKbhAmt.1920.48.

\\
(sj.)

overf.: sætte ud af virksomhed; lade være
uvirksom. Hvorledes bliver da den Læ-
rende Troende eller Discipel? Naar For-
standen er entlediget. Eierk.IV.228.
en-tonet, adj. (sj.) d. s. s. enstonet.

(hun) lægger . . Hovedet paa sin gamle
Vens Skulder og begynder sit entonede
Skriftemaal. JohsPalM.DD. 298. -tonie,

t ent-fore, v. (fra ty. entfuhren) bort-

føre (en kvinde). Leander er betænkt paa
at entføre Ceiia. KomGrenneg.1.298. smst.

299. -holde, V. [ænd'hmla] vbs. -else.

(ænyd. d. s.; fra ty. (sich) enthalten; især
jur.; nu foræld, ell. spøg.) refl.: holde sig
borte (fra en virksomhed, et sted olgn.); af-
holde sig (fra). Entholder sig nogen over
et heelt Aar fra Naderens Sacramente. Di. 50 adj. (1. br.) i) d. s. s. enstonig 1. (det) sag^é
2—5—27. Samme Munke bleve . . lastede,
at de ved at leve af Almisse og entholde
sig fra Arbeide, vare deres Næste til Byr-
de. Eolb.Eh.739. jeg (kunde) ikke entholde
mig fra at klavre op paa . . en Bakke, og
see ud ad Søen, i Haab at blive et Skib
vaer. Robinson.IJ09. Eierk.YII.418. Maa
jeg ikke bede dig entholde dig fra Skjælds-
ord mod en uberygtet Mand I Eostr.DT.55.
hans Mening . . havde været at entholde w
sig fra Spiritus. CMøUJPF.498. Eørup.IIL
239.

II
spec: holde sig borte fra et andet

menneskes selskab, indtil den Tiid er det
hest, at I entholder eder fra hinanden det
meeste mueligt er. Pamela.1.383. især m.
h.t. legemlig omgang ml. mand og kvinde:

hun med en noget entonig Stemme. ELars.
Ix.46. 2) d. s. s. enstonig 2. et ganske lyst .

.

Tapet med et fint, entonigt Mønster. For<
EJJY2.107. 3) d. s. s. enstonig 3. hun var
. . meget reserveret i sine Meddelelser og
decent i Væsen — dog med et vist trod-
sigt Præg over sin entonige Paastand,
„hvad jeg har sagt, er sandt." Sundheds-
koll.Forhandlinger.l900.(1902).93.

Entré, en. [an 'tre] (vulg. (i bet. 2 og B)
Indtré. JohsDam.M.3°0). best. f. entreen [a^-

'tre'an] flt. entreer [aq^'tre'ar] (fra fr. en-
trée, af entrer, gaa md, lat. intrare; jf.
entre og entrere || i bet. „forstue" er ordet

laant i 19. aarh. fra ty. entree) t) hand-
lingen at gaa ind; indgang; ogs.: tilladelse
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ell. ret til at gaa ind; adgang (2,i). (jeg)

bivaanede . . den paa Opera-Huset holdte
Ball, hvor for Entreen betalis 6 livres.

Klevenf.BJ.133. Kl. ofver 12 adverteredes
det, at hånd nu kunde hafve Entrée hos
Dauphin. smsf.Pi. Olsen var Theaterdirek-
teur, og Damerne havde hver Aften En-
trée i Direktionslogen. Oehl.Er.III.42. At
have Entrée hos et Fruentimmer, er af

tvetydig Betydning (o: kan ogs. betegne:

staa i forhold til). JBaden.FrO. Entreen

fik (nu hellere: yslt) gjennem Boutikken.
WAnd.II.142. Jeg benytter . . sjelden min

Entrée hos Famflien, uden jeg er paa
Knæerne. Chievitz.FG.25. nu næsten kun i

udtr. ('have olgn.) fri ell. gratis entré:
Theatrets Daglønnere . . have fri Entré
for deres Koner og Børn. PAHeib.US.254.
Schack.204. han (fortæller) hvad Entréen
kostede, eller om den var gratis. Pievm.
(BerlTid.^*/7l921.1.sp.5).

||
(fS ell. fagl.) om

en persons første optræden paa et sted. Du
har havt en stormfuld Entrée her i Huset.
Heib.Poet.V.23. spec. (teat.): en persons før-

ste tilsynekomst i en forestilling (mods. Sor-
tiej. Flora stod bag Døren, trippende paa
smaa Balletsko. Barnets Entré var øde-
lagt! klynkede FruP. ORung.P.35. 2) sted,

hvor man gaar ind. I det gamle Athe-
nen var Entreen lige saa styg, som de
inderste Dele af Byen var brillant. FrSneed.
1.102.

II
nu kun (især m. h. t. købstadbeboelse)

om indgangsrum (i et hus), hvorfra der
er adgang til de øvrige rum; forstue. *(Adam)
Steg op ad Trappen mod den tændte Kjer-
te,

I
Der viste ham Entréen, stor og tom.

PalM.IV.236. Stuck.1.245. Der er lyst i

Entréen og paa Trappen. Rode.K.I.4u. Vort
Bj.iy2.52. hertil Entré-dør, -klokke ofl. 3)

afgift for adgang til forlystelsessted olgn.

Entreen er 1 Rå. JBaden.FrO. JohsDam.
E.30. tage Entré. SaU VII. 342. entré: 25
øre

I

der betales 26 øre i entré
j 4) J^ ind-

ledende musiksiykke ; forspil. MusikL.I.212.
jfMusikL.(1801).69. 5) (teat.) optrin ell.

afdeling (med nye grupper af dansende) i

en ballet; lille ballet uden egl. handling.
ved vore egne Entreer og Divertissements
ere (vi) vante tU at taale . . en Art af

Handling, som slet ingen Handling er.

Heib.Pros.VII.104. Entreer og Danse ind-
lagdes saa vidt muligt mellem Akter og
Stykker. Nystrøm.K0.168. 6) (kog.) d. s. s.

Bntréret. Sal.V.1139.

entre, v. ['ændrg] (nu kun dial. emtre.
SøkrigsA. (1 752). § 742. SøLex. (1808). 41.

Feilb.). -ede. vbs. -ing. (ænyd. d. s., sv. åntra;

fra mnt. entern, af fr. entrer, se Entré)

1) (trans.; især ^) bestige et fjendtligt skib

for at erobre det; borde. Er det rimeligt,

at Emtring kan lykkes ham, da emtrer han
det fiendlige SMh.SøkrigsA. (1752). §747.
Hu! hvor jeg skal hugge dem ved en
Entring. Tode.S.114. Etlar.SB.306. Sørøvere
lurede i hver Bugt og entrede med Øxer
og lange Knive. Brandes.NG.33. "han spa-

rede sit Krudt,
|
men tog ved Entring man-

ge smukke Priser. Drachm.PT.28. Seheller.

MarO.n (sj.) overf. *hun drev for Strøm-
men,

I
Og jeg (o: en sømand) var flot, som

Birthe kan bevidne;
| Hvad Under, at jeg

entrede. Et«. F.i58. jf.: I de Uger, der var
gaaet siden hans Ankomst, var Stamher-
ren helt blevet entret (o: indtaget) og er-
obret af Livet i H. Han syntes ubetinget,

10 at det var de første egentlige Mennesker,
han i sit Liv her havde truffet paa. Jafe

Knu.G.121. m. overgang til bet. 2: Det var
et Tog med Saarede og Syge, men det
var blevet entret af Flygtninger. Po^raw.

11.132. (de) havde valgt . . at entre Spor-
vognen. BerlTid."hl921.Aft.3.sp.l. 2) (intr.)

egl. ^ : klavre op i ræerne olgn. SøLex.(1808).
41. (jeg) er vant til at entre tilveirs og
slingre j)aa Ræerne. Hauch. HS. 16. ScheT-

20 ler.MarO.
|| (gym.) om særlig øvelse (i bom,

rebstige olgn.): klavre. Gfymn.(1828).38.
Gymn.I.214. || i alm.: klavre ell. kravle
(især opad) under besværlige forhold, da de
vare komne derop (o: i taarnet), entrede
de paa skrøbelige Stiger og tilsidst mel-
lem Tømmerværket.Winth.VIII.238. Han
fik snart ruUet (lagnerne) til Tovform og
bundet det ene i det andet, og med sin

lille Klædebylt under Armen entrede han
io ned ad den ikke meget høje Mnr. Schand.

F.288. Louison og jeg entrede op oven
paa en Omnibus. JVJens.lM.108. Jeg så

på Rotterne, der sortvåde og langhalede
entrede op over Skarnkassernes Rand.
Kidde.H.148. Entre-bil, en. [1] ('f Em-
ter-. SøkrigsA.(1752). §806. ogs. -bll(d)e, jf
Emtre-Bielåe. SøLex. (1808). 41). ^ lang-

skaftet økse, der bruges ved entring. Haand-
geværet blev efterset. Patroner uddelt,

40 Huggerter og EntrebUer slebne. JJPalu-
dan.Er.l65. Ploug.I.118. Seheller.MarO.

Entré-billet, en. [1; jf. 3] adgangs-
billet (til forlystelsessteder olgn.). JBaden.
FrO. Drachm.EO.69. overf: *Først en Herre
med Nøgle paa Bag;

|
han maatte ind — en

selvfølgelig Sag.
|
St. Peter frittede ikke

engang
|
om Adkomstbeviset, Entrébillet-

ten. sa.LE.115.
Entre-dræg:* et. [1] (f Emter-, Emtre-.

éo SøkrigsA.(1752).§774. SøLex.(1808).41). J,
(især foræld.) mindre anker (med tov), der

kastes over i det fjendtlige skibs rejsning for at

holde de kæmpende skibe samman (jf. -hage^.

Moth.E79. OpfB.^II.327. Seheller. MarO.
-g^ast, en. [1] ^ Funch.MarO.II.33. jeg
har været med blandt Entregasterne, hvor
der vankede meer end en blodig Pande.
Hauch.HS.22. Seheller.MarO. -hag^e, en.

[1] ^ (især foræld.) (svær) baadshage, hvor-

60 med man ved entring holder de kæmpende
skibe sammen (jf. -dræg). vAph.(1759). SaU
VII.342.

II
billedl. en middelaldrende ..Frue

var den, som første Gang kastede sine

Entrehager i mit Hierte. Ew. VIII.91. Kierk.

X.76. -net, et. [1] ^ (især foræld.) net

af jæmtraad olgn., der føres ud fra skibet
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/br at hindre entring. SøLex.(1808).41. Schelr

lerMarO. Sal*V11.343. -pige«, -pik., en.

(1] J, (iscer foræld.) stang med jæmspids,

der bruges som vaaben mod entrende angrir

bere. -pig: HarboeJlarO. -pik: SaUVIlMS.
entreprenant, adj. [antrapre'nan'd

eU. sjældnere -'naii'd, ai^dar-] {fra fr. entre-

prenant, præs. pari. af entre-prendre, paa-
tage sig et arbejde, jf. entreprenere ; især O)
foretagsom; driftig; ofte nedsæt.: over-
drevent vindskibelig; bjærgsom;8mart.
der er Ingen Nation, som er meere dristig

og entreprenante udi Handelen, en den En-
gelske. Uolb.Anh.289. U. var meere at laste,

der lod saadan en farlig og entreprenant
Mand gaae løs.sa.DH.II.32o. Schlegelerne,

der kjække, hensynsløse og entreprenante
(Brandes.I£80: foretagsomme^ dreve Kri-
tiken som et lystigt Haandværk. Brandes.

DDJ22. Mamma er en betydelig mer entre-

prenant Dame — De kan tro, hun har altid

forstaaet, hvordan den skal skæres. Kidde.

B.73. SJric/i.r.iSi.Paa Amager FæUed har
nogle entreprenante Personer . . drevet et

helt Monte C2ir\o. Pol-*l:1920.6.sp.4. en-
treprenere, v. [aixtrapre'ne'ra, aridar-]

-ede. vbs.jf. Entreprise. Xdahnet a/" entrepre-
nant. Entreprenør efter fr. entreprendre;
l.br.) bringe til udførelse; overtage ud-
førelsen af (et arbejde), et Fruentimmer
drister sig ikke til at entreprenere Re-
formationer. Holb. MTkr. 434. Iligemaade
entreprenerer jeg for en billig Accord til

Bryllupper med alting at forskaffe til Spis-

ning. J^dr.Wii 762.sp.i4. især m.h.t. bygge-

foretagende olgn.: *I Kjøbenhavn . . | De
vil entreprenere

|
Et Gasbelysnings-Com-

?agnie |
Saavel som Andet mere. Heib.

*oet.V.278. Entreprener, en. [aiitra-

pre'nø-V, -prø-, aridar-] flt. -er eU. j -s. (fra

fr. entrepreneur, se entreprenant) person,
der overtager eU. forestaar et arbejde,
nu næsten kun et byggeforetagende ell.

en del af et saadant. ingen er interessered
udi at see vitløftige Speeificationer paa
Bryllops og Begravelses Stats uden . .

visse Entrepreneurs, der lade sig bruge
til slige Solenniteters Indrettelser. Edb.
DH.IlI.a4'-. I Søndags . . var det St. Annas-
dag. Der var Fyrværkeri i Prateren, og
Entrepreneuren indbød Nanetteme (alle

de Damer, som hedde Anna) til at tage
Deel i og understøtte Festen. Oehl.ErJiI.
177. være Entrepreneur for et 'Bdl.JBa-
denJ'rO. Enhver kan som Entrepreneur
eller Leverandeur paatage sig Udførelsen
af hvilketsomhelst Arbeide. Lov^/iil857.
§17. Pol.'y-,1909.5.sp.2. SaUVII.3U. En-
treprise, en, t et. [aritr8'pri-s(3), ai\(iar-]

flt. (1. br.) -r. (fra fr. entreprise, af entre-
prendre; se entreprenant) foretagende;
forehavende, (jeg vil) fare fort udi dette
mit entreprise nemlig at forbedre det Dan-
ske sprog. Holb.(HistTidsskr.3BJ.97). Ti-
derne (var ikke) beqvemme til store og
vitløftige Entrepriser. sa.DS^. 1. 304. JBa-

den.FrO. jf: Laura G. er her ogsaa, saa
jeg har alle Hænder fulde. Det er ellers

imod Reglerne at drive to Entrepricer paa
eneang.CBemhJ[X.50. jf: den . . Mand-
folkeentreprise, som hedder Krig. KLars.
GHFJ.200. nu næsten kun om forreininga-
mæssig overtagelse af leverancer, byggefore-
tagender olgn.: Man gav fordum Militair-

skoene i Entreprise og saaledes udgjorde
10 de Gjenstanden for en herlig Spekulation.

Skomageren/1832).lll. Hage.'299. faa, have
ell. tage noget i entreprise

j

entrere, r. [ai\'tre'r8] -ede. (af fr. en-
trer; se Entré; næsten hm GJ) 1) (nu især
spøg.) træde ind; komme til syne. (katten)

havde vist sin Efterfølger, der en skønne
sludkold Efteraarsmorgen pludselig entre-
rede, den mest iøjnefaldende Bevaagen-
heå. Fleuron.K.170. naar hun skal entrere

20 i en Restaurant. VoreDamerJ.920.nr.22.20.
2) (overf.) indtræde (i en forbindelse olgn);
indlade sig paa (et hverv olgn.)j gaa inå
^aa, samtykke i, tiltræde, indvillige
t (en mening, et forslag olgn.). (han) entrerer

(ofte) i en Ting, som han ikke udfører.
Holb.DH.II. 214. jeg (vil) ej på nogen
måde . . entrere på nieroglyfforklaringer.
Citl792.(ADJ(rrg.GZ.140). dersom Nogen
har Lyst at entrere i et Ægteskab, er jeg

io ikke uvillig. PalMJ.328. de uegennyttige
Sandhedens Vidner have aldrig villet en-
trere paa dette Sandsebedrag. Kierk.X.335.
et privat Aktieselskab, som har entreret
med den . . columbiske Regering. TUsk.
1919.1.138. Entré-ret, en. [jf- 6] (kog.)

ret, som ved en større middag serveres ntermest

før stegen. SaUVII.344.
£ntre-t«T, et [2] (gym.) GymnJ.50.

214.

40 Entsian, en. se Entian.

t ent-staa, v. (efter ty. entstehen) op-
staa. Smag og Lugt entstaaer ved nogle
nervagtige Vorter. SuhmJI.lOO.
en-turet, adj. om laas: som aaJmes

eU. lukkes ved een omdrejning af nøglen. Sal.

XI.299.
O Entusiasme, en, f et (Ew.(1914).

IV.360). [æntusi'asma, an-] (f Enthusias-
mns. Holb.Ep.IV.483. Nyerup. Levnet. 56.

M JBadenJ'rO.). (af ar. enthusiasmos, af én-
theos, som har gud i sig, gudbeaandet; besl.

m. Ateist, Teologi osv.) stærkt følelsesbetonet

iver for og liengtvelse til et visi (især højere,

ideelt) formaal; (stærk) begejstring, andre,
der ere ligesaa lette til at fatte Ud, som
han, blive anstukkene af hans Enthusiasme.
Birckner.Tr.99. et stolt Hierte, der altid

indtil Enthusiasme var Elskere af Friheden.
Eic.VIII.40. hans brændende Lidenskab

60 steg til en Enthusiasme, der forhøiede og
tilise forædlede den. Gylb.II.44. Der var
kold Høflighed, hvor man kunde ventet
Entusiasme. -Brandes. A^'G.^?. „De har en
god Ven i ham — og en Beundrer." „Ja,

G. er en Entusiast." Her kom jeg til at

le. Han: „Hvad ler De af? Af G.s Entu-
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siasme for mig." Nans.JD. 83. O entn-
siasmere, v. [æntusias'me'ra, ai^-l -ede
ell. -te. (af Entusiasme; nu 1. br.) fylde med
entusiasme; begejstre; henrive; især iperf.
part. brugt som adj.: begejstret, (man lod

sig) stærkt enthusiasmere af en Virtuositet,
der ikke existeiede. Heib.Pros.V1.356. (at

drage mod fjenden) er en stolt Tanke 1 Jeg
er ganske enthousiasmeert!Brz.FJJ.77.*pi'

mods. tveægget (om sværd olgn.). først med
Jernet kommer den enæggede Klinge til

B.Vig.SophMm.YO.222. f -eje, et. (zool.)

smaakrebs af den til bladfødderne hørende
underorden Cladocera; dafnie. Funke.(1801).
1.508. -ejet, adj. [-^mi'Qt] som kun har
eet øje. Det er dig bedre, at gaae eenøiet
ind til Livet, end at have to Øine, og ka-
stes i Helvedes Ild. Matth.18.9. den gamle

nes af Daanen og Kunstkritik,
|
Af Mænd lo eenøiede Odin. Eauch.V. 393. JVJens.FD.

saa flaue, fade, blaseerte,
| Af Qvinder, hy-

perenthousiasmeerte.Wm^A.yj.7^. O En-
tufitiast, en. [æntusi'astZ, ogs. ai],-] flt. -er.

(af gr. enthusiastés) person, som er fyldt
af entusiasme; begejstret menneske; ogs.

nedsæt: sværmer. Hoib.Ep.IV.464. JSneed.
(Rahb.LB.1.497). (jeg) har (altid) været en
stor Enthousiast for Theatret. H^r^.FIJ.P.

Det var ikke, fordi han ikke selv svær-

67. ordspr.: mellem de blinde hersker den
enøjede, se u. blind 1.2.

|| (overf.) ensi-

dig; snæversynet. Gammellutheranernes lidt

snevre og underligt eenøjede Syn paa
mange Sider af Menneskelivet. Powf.iP.
VII.81. den enøjede Konservatisme (blev)

ligeså oprørt som nys det enøjede Social-
demokrati. Eørd.SL.128. Tilsk.1919.1.339.

»re, en. kobbermønt med værdien 1 øre (jf.
mede for, hvad der var stort, og for store 20 Enkrone, Toøre osv.). hun (fik) en Dag
Mænd, tvertimod, han var Enthusiast i

høj Grad. Tops.III.479. en Entusiast som
Liebenberg, hvis Kærlighed til dansk
Poesi var en Dyrkelse. Brandes. II. 220.
O entusiastisk, adj. [æntusiiasdis^', ogs.

an-] (af gr. enthusiastikos) om person: fyldt

af entusiasme ;
(stærkt) begejstret. Frieren

enthusiastisk. *„0 1 hvilken Taler, nok saa
klog,

I
Kan tolke Hierternes stumme

Lov til at vælge mellem en Enøre og en
Femogtyveøre og foretrak Enøren. Vilh
BasmMB.1.53. EnudPouls.U.75. CHans.8.
82. -året, adj. ogs. om en krukke olgn.:

som kun har een hank. en gammel, klinket
og enøret Terrin. CMølLPF. 74. jf. : den
eenørede Kat, o: Natpotten, et euphemis-
tisk Udtryk hos den kbh. Almue, ieviw.
Epaulet, en. [epo-, epå'læd] flt. -ter.

Sprog?" Oehl.SE.27. Fru Staél beundrede 30 (laant i slutn. af 18. aarh. fra fr. épaulette,
det altsammen enthusiastisk. sa.Er.II.168.

gamle Nords enthusiastiske Ven, Nordboen
Nyrup. Grundiv.Vdv.I.205. Eostr.SpT.II.6.

aom mening, udtalelse olgn. Hvad er det
a, der har forskaffet denne Komedie den

enthusiastiske Berømmelse. PAEeib.E.vn.
Fra Haven høres et enthousiastisk Hurra.
Cit.l836.(Studenterkom.8). Hauch besad .

.

det begeistrede, det entusiastiske (Brandes.

dim. af épaule, skulder) skulderdistink-
tion hos officerer og enkelte højere civile em-
bedsmænd. FrSneed.1.253. *Strømmen drev
(den druknede kaptajn) op, og svenskeMænd
. .

I

Ham fandt, bar ham i Baad til Stran-
den hen

I

Og — rafled om den Dødes
Epauletter. Bagger.11.399. Schand.TF.1.11.
Epidemi, en. [epida'mi-, i ssgr. epida-

'mi-] flt. -er. (fra gr. epi-demia, egl: den
1.369: ildfulde^ Mod.Brandes.DD.3. KPont. 40 over et folk udbredte (sygdom); jf. Demokrat
Psychiatr.1.54.

T ent-vige, v. (efter ty. entweichen)
undvige; undfly, hemmelig om Natten
entvigede (han) over Ferrara. Tychon.AB.
43.

Gi en-tydig, adj. (ænyd. d. s.; 1. br.; jf.
enstydig 2) som kun har een betydning; klar;

utvetydig. vAph.(1759). den verden, vi . .

føre ind under en . . streng og entydig

osv.) sygdom, der optræder med et stort antal

tilfælde inden for et vist omraade; smit sot;

farsot; omgangssyge. Tode.ST.II.llO.
Epidemier optræder kun Infektionssyg-

domme. P«n«w.i50. SaUVII.358. ssgr. Epi-

demi-hospital, -læge ofl. II (overf.) Det er .

.

en unægtelig Sandhed, at Kiærlij^heds Epi-
demie aldrig uddøer hos os. Tode.V.115,
den overhaandstagende Hexametersyge

Lov. Krom.Det Etiske.(1903).76. Livet . . er 50 (syntes) mig at være en Epidemie, der af

entydigt, d. v. s. (at det) ikke rummer an-
det og mere, end hvad der viser sig i vort
Forestillingsliv. PoVliil920.8.sp.l. jf: Sær-
kjendet for denne . . Bog er den ærlige
Stræben efter Klarhed og Entydighed
i J]dtry'kket.Krom.(BiogrLex. VII.202). -ty-
pe-baad, en. ^^ om lystfartøjer af ganske
ens type. Wolfh.MarO.372. Eag.III.444.
-vis, adj. (jf. SV. envis, no. einvis; 1. br.

alle Kræfter maatte modstrides. Oehl.ND,
VII. KPont.Psychiatr.1.53. epidemisk,
adj. [epiide'mis^] (jf. ty. epidemisch; med^
ell. O) om sygdom: som optræder med et

stort antal tilfælde (som epidemi); gras-
serende. Tode.ST.II.110. Kopper, som den
Gang herskede epidemisk. lops.III.313.

\\

(overf.) denne Epidemiske Skrivesyge,.
hvoraf Landet laborerer. Bo^&.jfferod.fcfi«',

uden for dial.) som mener selv at vide bedst 60 smst.ll. e. br,

besked (om alt); selvklog; ogs.: selvraadig;

egensindig; stædig, (hun) byder ham til sæde
ved siden af sig på en træbul. Han vil

vende ansigtet mod gården, hun sætter sig

envist modsat, med ryggen til gården.
Grønb.LN.23. Feilb. -ægget, adj. (1. br.)

m Epigon, en. [epiigo'n] flt. -er. (af gr,

epi-gonos, efter-født; især alm. efter Immer-
manns roman „Die Epigonen" 1836) 1) (L
br.) efterkommer, bortgjemte Strøg, hvor
man kunde tænke sig, at der havde holdt
sig Rester af en ellers forsvunden Race,
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Epigoner af hint . . Folk, der . . efterlod

Forskerne deres Kjøkkenmøddinger. Gjel.

Mølkn*(1911)J62. 2) person, der i histo-

rien ell. litteraturen følger nøje i en
epokegørende forgængers fodspor uden
selv at (kunne) bryde nye baner. Drachm.
(Gjel.EI.xxxyi). (man bebrejdede Brahms)
Mangel paa Originalitet: han var en Epi-
gon . . sagde man. RBergh.M. 105. (forf.

N.N.) er ren Epigon, uden Originalitet, i'o

Biogr.Haandleks.l.(l 920).34.
13 Epigram, et. [epi'grBm'] (f Epi-

gramma. HolbMTkr.)(2r). flt. -mer (f-ma-
Uu snist.). {afgr. epi-gramma, egl.:paaskrift,

indskrift; jf. Grammatik osv.) kort, fyn-
digt digt, der udtrykker en sentens, en
vittighed (pointe), bidende spot olgn.

(ofte i særligt versemaal). Moth.E80. Lange-
bek.Breve.3. En Tragødie er intet Epigram,
der skal knalde af med en Pointe. uehlÆr. 20

11.108. *man Himmel, Jord, sig selv, sin

Næste,
I
For Epigrammets Kaadhed gav

tilbedste. Pa/lfJF.i38. (Voltaire har) vist-

nok skrevet de mest anstødelige Epigram-
mer, der findes i det franske Sprog. Bran-
des.Volt.I.léo. (Wessels) bedste Fortællin-
ger . . er iscenesatte ETpigTammer.VilhAnd.
If.19. Q (sj.) om vittige, ironiske smaa be-

mærkninger (jf. epigrammatisk^, (man) be-
stormede . . mig fra alle Kanter med Epi- »
grammer over Landsbyfrøkenen, der iaften

havde overgaaet sig selv. Gylb.1.99. den
snue Petrine, der med . . smaa bidende
Epigrammer gav os tilkjende, at hun gjen-
nemskuede vor Hemmelighed, smst.vll.
209. smst.224. O epigrammatisk, adj.

[epigrs'madis^'] (af gr.-lat. epigrammaticus;

jf. ty. epigrammatisch) om et digt ell. (overf.)

en bemærkning : som er ell. ligner et epigram;
som har form (korthed) og indhold som 40
et epigram. vAph.(l?59). Bagges.V.20l.
Ypperlig er han (o: Ambrosius Stub) egen-
lig kun, naar Tanken runder sig epigram-
matisk. iVifPeMF.459. (hans) Styrke i epi-
grammatiske Svar og Impromptus maa
være i frisk Minde hos de . . Kulevende.
Gylb.XII.29. det forekom ham som en
Trøst at have fundet en epigrammatisk
Form for sin Tanke. SchandJF.69.
£piker, en. ['e-'pi^ar] flt. -e. (afl. af 50

lat. epicus ell.gr. epikos, se episk; æstet.)

episk digter (mods. Dramattker, Lyriker).
Blich.(1920).VJ31. (Skjoldborg) er den san-
de Epiker, hvormed ikke alene menes, at
han som Fortæller er ganske uden Mine-
spil, næsten synes upersonlig; men at han
i Kraft af sit Anlæg giver et Billede af
Tilstande, af Aknenskæbner, selv om han
fortæller om en enkelt Families Liv. Bran-
de8.XV.241. Vergils lange, tunge Bonde- 60
skikkelse. Epikeren, der . . gav Rom sin
niade. Kidde.AEJI.230.
Hpiknræer, en. [epiku'ræ-'ar] (\ Epi-

knrer. Moth.E80). flt. -e eU. f d. s. {af gr.
epikureios, adj. til Epikuros; fllos. og 03)
tilhænger af den græske fiUmf Epikurs

lære, der har den fuldkomne tilfredshed tU
maal. ApG.17J8(Chr.VI; se u. epikuræisk^.
Sal.*VII.372. n overf.: menneske, der (p. gr.

af misforstaaelse af denne lære) kun søger
sanselige livsnydelser; ogs.: vellyst-
ning; fraadser. Epikurer . . kaldes et

menneske som lever i daglig vellyst, og
agter hverken om gud og hans ord. Moth.
E80. JBaden.FrO. Arlaud.373. epikn-
ræisk, adj. [epiku'ræ'is^] (1. br. epikarisk.

Moth.E80. Meyer.), {ænyd. d. s. (DaViser.
nr.93.17); fllos. oq G>) som slutter sig til Epi-
kurs kere. de epikuræiske og stoiske Philo-
sopher (Chr.Vl: nogle Phuosophi, Epicu-
ræer og Stoiker^. ApGJL7J.8. Meyer.

||
overf.:

som /ctm søger sanselige nydelser; vellystig.
Hånd er et Epikurisk svin. Moth£80. JBa-
denJFrO. ikke var der i dette ødsle, over-
daadige, epikuræiske, ja cyniske Liv (o: i

18. aarh.) nogen virkelig Livsglæde. ClFet.

0.108. Brandes.VoltJI.211.
Epiiepsi, en. [epilæb'si-] (af gr. ej>i-

lepsia, egt: anfald, angreb; med.) (kronisk)

sygdom, der ytrer sig ved pludselige besvimel-

sesanfald og (som oftest) kramper; falden-
de syge; ligfald (jf. den bævrende syge
u. bævre 2a;. Holb.Bars.III.4. Tode.V.177.
Kramper, som i Udseende ligne Epilepsien.
PanumJ.92. Epileptiker, en. [epi'læb-
di^ar] flt.-e. (afgr.-lat. epilepticus; se epilep-
tisk; med!) person, der lider af epilepsi.
Panum.191. Epileptikerne (Patienter med
„Ligfald") vide aldrig noget om deres over-
staaede Anfald af Kramper. OBloch.D.*I.52.
epileptisk, adj. [epi'Iæbdis^] (jf. ty. epi-

leptisch; af lat. epilepticus, gr. epileptikos;

afl. a/" Epilepsi; tsær med!) adj. <i7 Epilepsi

Il
om personer : som lider af epilepsi, han er

blind og epileptisk. OeW.jBrJ^F.^^^. Epi-
leptiske Mødre bør ikke amme deres Børn.
Panum.192. H om sygdommen: epileptiske
Tilfælde. FrSneedJ.503. han (faar) et epi-
leptisk Anfald og styrter om. Brandes.VIlI.
519.

Epilog, en. [epi'lo'q] (sj. m. lat. form:
Epilogus. Meyer.), flt. -er. (fra lat. epilogns
eU. gr. epi-logos, eflertale; æstet. ell. teat.)

slutningstale ell. -ord (paa vers eU. prosa),
der afslutter et digt ell. (især) et skuespil,

ofte som forklaring paa dets indhold (mods.
Prolog;. Epilogue tU Kierlighed uden
Strømper. T^'ess.65. OehlJL.367. Epilog ved
en Tragoedies Opførelse. Blich.(1920).VII.
83. Sal.*VII.374.

||
(sj.) om den skuespiller,

der fremsiger epilogen efter et skuespil. Meyer.
episk, adj. [le-pis^] (fra midten af 18.

aarh.; af lat. epicus, ^r. epikos; afl. afEpos;
især æstet.) som vedkommer, hører til helte-

digtet (-digtningen) ; om digterværk: som har
karakter af et epos; ogs. i alm. om digt-

art: fortællende, berettende (mods. dra-
matisk, lyrisk;, et Episk Digt taget af den
Danske IiisUine.Etc.(1914).IV.365. Nor-
dens Guder. Et episk Digt. Oehl.(bogtitel.

1819). Jeg besluttede . . i Hrolf Krake at

giøre mig selv et aldeles episk Versmaal.

IV. Rentrykt */„ 1921 81
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8a.Er.IV.50. Oehlenschlager er hverken
en stor lyrisk eller en stor episk Digter,
men han er stor i den Digtart, som staaer
paa Grændsen mellem det Lyriske og Epi-
ske . . en Digtart som man af den Grund
kan kalde den lyrisk-episke. Heib.Pros.IIL
208. Episk Digtning er i vor Tid Fortæl-
lingen, den lange og den korte (o : roman
og novelle). IIBrix.GT.113. jf.: Munterhe-
den er ret egentlig det episke Humør, lo

VilhAnd.AO.III.87.
Ejpisode, en. [epi'so'Qa] flt. -r. {gennem

fr. episode fra gr. ep-eis-6dion, egl.: noget

udefra tilkommende, indskud) 1) (æstet.) egl.

om de ml. korsangene i det gi. græske drama
indskudte stykker (dialogen); sidehandling
ell. underordnet handling i drama, epos,

der (som oftest) ikke er nødvendig for hoved-

handlingen, og som kan danne et afsnit for
sig selv. VSO. („Axel og Valborg" og „Hag- 20

barth og Signe") ere nordiske Kiærligheds-
tragødier, temmelig korte, uden Episoder,
med Tidens, Stedets og Handlingens Een-
hed. Oehl.Er.III.82. mange Scotter klagede
. . over, at Macpherson havde udeladt flere

Episoder (af de ossianske digte). Blich.(1920).

1.14. *Til trende Sange Bogen er bestemt;
|

Hver flettet ind med mangen Episode,
|

Hvori Moral og Lærdom ligger giemt. Pal
M.I.ll. Episoder liver op i et Skuespil, 30

men Handlingen maa aldrig gaa fuldstæn-
dig istaa. Edda.XV.(1921).181. 2) G» ofte m.
overgang til bet. 1: (uventet) kortvarig af-
brydelse af en begivenhedsrække ell. (sjæld-

nere) af en ensformig tilstand; ogs.ibegiven-
hed, som bevirker en saadan afbrydelse;
(ganske) kort afsnit af en periode olgn.

*(juleferien) var en Episode; thi saa stUie
|

Forresten Dagene paa Landet gaae. PalM.
IV.20. Brandes.XIII.530. Disse Pennestrøg 40

skal kun tegne et flygtigt Rids af hin Epi-
sode; Literærhistorikerne faar give hele
Perioden i anskuelig Kolorit. Drachm.D.^
xr. under Budgettets Behandling er fore-

faldet en mærkelig Episode. BerlTid.^/a
1907.Aft.2.sp.5. en lille munter episode

j

episodisk, adj. [epiiso'åis^'] {ligesom ty.

episodisch fra fr. épisodique) ijf (æstet.)

adj. til Episode 1. en episodisk Fortælling
(o: indskud i et digterværk). JBaden.FrO. 50

Episodiske Optrin, som enten slet ikke
vedkommer Handlingen eller . . kun i ringe
Grad fremmer den, men som tjener til at

belyse en Hovedfigur i Stykket . . forekom-
mer ofte hos . . Oehlenschlager. Edda.XV.
(1921).181. han hævede det hele Stykke
ud af det episodiske, han skabte et Drama
af det. Tilsk.l91?.IL572. 2) C) adj. til Epi-
sode 2. den depressive Affeet . . optræder
kun episodisk for hurtigt at fortrænges af 60

den expansive Grundstemning, KPont.Psy-
chiatr.1.55.

£pistel, en. [e'pisd(8)l] flt. epistler.

{ænyd. d s., jf. oldn. pistill, got. aipistaiile

(i bet. 2); fra lat. epistola, gr. epistolé, af
epi-stéllein, tilsende, jf. Apostel) skriftlig

meddelelse, som sendes til en fraværende;
brev (2); sendebrev. 1) (nu kun spøg.) i

olm. Moth.Conv.E69. Leth.(1800). *MadamI
Anledningen til denne

|
Epistel . . |

Er at
jeg atter som en Nar

|
laftes gik fra Dem

i Taaget. Hrz.D.II.185. Naar De nu, efter
at have læst denne, ikke korte, Epistel,
uddeler mine Hilsener, da glem ikke Jom-
fruen. B'CAni.jBreve.JI.658. nu har jeg til-

skrevet ham en lang epistel
| 2) (kirk. ell.

teol.) om en række skrifter i det nye testa-

mente, forfattede af apostlene og udsendte til

forsk, menigheder; apostelbrev. 2.1) St.

Pauli Epistel (1819: Brev) til de Romere.
Rom.overskr.(Chr.VI). Hag.IlI.451. 2.2) om
afsnit af apostelbrevene, som oplæses

ved gudstjenesten ell. lægges til grund for
en prædiken (jf. Evangelium og Lektiej.
Til Høimesse prædikes almindellgen over
Evangelierne, og til Aftensang over Epist-
lerne. FSO. jeg besluttede (i prædikenen)
at holde mig til de foreskrevne Texter,
enten Søndagens Evangelium eller dens
Epistel. Si66.iJ.66. Præsten oplæser (ved
messen) Dagens EYiisteX. EAbrahamsen. Li-
turgiskMusik.(1919). 6.

II
(spøg.; nu næppe

br.) i udtr. som: Læse En en Epistel: holde
ham en Straffepræken (jf. læse en tekstenj.

JBaden.FrO. Meyer, (jy.:) I Stedet for:

han lyver, siges: . . det er ikke Evangelier
alt, hvad han fortæller, der er og Epistler
ihlandt. Feilb.BL.128. (sml. tro paa noget
som paa et evangeliumj. 3) (æstet.) især i

flt, om digte ell. afhandlinger i brevform,
oftest rettede til opdigtede personer (jf. Brev 2
slutn.). Ludv. Holbergs Epistler. Holb. (bog-

titel.1748). FrSneedJ.107. Poetiske Epistler.

Bagges.(bogtitel.l814). SaVVII.377. Epi-
stel-iside, en. [2.2] i den katolske kirke: højre

side af alteret (set fra kirkerummet), hvor-

fra præsten læser epistlen; kalksiden (mods.
Evangeliesiden^. FrNiels.KH.IL437 (se u.

Brødside 2).

£pitaliniu, et. [epi'ta'fiom] (ogs. Epi-

taf. Moth.Conv.E69. SabVIL378). flt. epita-

fier. {fra gr. epitåphion, af epi, paa, og tå-

phos, grav; især fagl.) 1) gravmæle ell. -tavle

forsynet med indskrift; nu især: gravtavle
(fra renæssancetiden, oftest udskaaret i træ

og prydet med maleri) med indskrift, op-

hængt paa kirkevæggen. EPont.Atlas.IL122.
den største Mængde af prægtige Epitaphi-
er (i Frue kirke) blev af den ulykkelige
Ildebrand giort tU intet. Adr.'yil762.sp.2.

Bykirkerne behængtes med borgerlige Epi-
tafier. FortNut.III.75. I Kirken er der tal-

rige . . Epitafier, næsten alle med Malerier
af de afdøde. Trap.*IL14. || (1. br.) om selve

indskriften paa gravtavlen (jf. bet. 2). SaU
VIL378. 2) {efter gr. epitåphios (logos), tale

ved graven; nu næppe br.) mindetale ell.

(især) mindedigt over en afdød. Epitaphier,
Bryllups -Vers, Panegyriqver. Holb.Skiemt.

)(^^' jf.bet.l: Gammelmodisk klinge . .

den Række Epitaphier, som (Jens) Møller
i sin Mnemosyne rejser over Danmarks
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forskjellige berømte Mænd. JohsSteenstr.

HD.134.
£poke, en. [e'po-^a] flt. -r. (gennem fr.

époque fra gr. ep-oche, egl.: tilbageholdelse,

standsning; Gi ell. fagl.) i) tidspunkt, der
(som følge af betydningsfulde begivenheder)

indleder en ny tid (æra) i historien, viden-

skaben, livet osv.; tidsskel; ogs. (iscerastr.):

vilkaarlig valgt tidspunkt, hvorfra beregninger

begyndes (Sal?VII.380. Eage?1099). Leth.

(1800). En besynderlig, en mærkværdig
Hændelse, som udgjør Epochen for hendes
Tidsregning. neibJ'oet.V.12. Meyer. jf. bet.

2: Det var ved den sørgelige Epoche, da
vi mistede vor Kiigsfla.sSie.Heib.Pros.V.48.

II
især i forb. gøre epoke, (jf. ty. epoche

machen, fr. faire époque samt epokegøren-
dej om begivenhed: være af usædvanlig, tids-

skelsættende betydning; indlede et nyt tidsaf-

snit; ogs. om persan: være en hovedperson i

et tidsrum; gere sig mindeværdig ; vække op-
sigt. Leth.(1800). som Shakspeares Over-
sætter giorde (Foersom) Epoche. Oehl.Er.

III.18. Die Schuld er et af disse Stykker,
der have giort Furore og Epoche for en
Tid, uden i Fremtiden at ville holde sig i

friskt Liv. smst. 165. (hun) giorde Epoke
(paa ballet). Blich.(1905-07).II.316. Det er
altid interessant at høre Mennesker tale

om de Indtryk, der have gjort Epoche i

deres Liv. Gylb.IJ223. HCAnd.III.183. Vor
Tid gjør Epoke i den danske Agerdyrk-
nings -Historie. CVaupell. S. 3. Højfd. Rous-
seau.(1913).29. 2) afsnit af en periode i hi-

storien osv., der præges af betydningsfulde
begivenheder; ogs.: (kortere) tidsafsnit ell.

tidsrum. Alle Nationers Historier lade
sig inddele i tre Epoker. Den første er
den naturlige Stand.JSneed.1.265. Med min
Afsked fra Cassel begynder en nye Epo-
che i min Reise. FrSneed.I.157. Oehl.Er.III.
74. den Udvendighed, som paa næsten
alle . . Hold gjorde sig gældende i Epo-
kens Kunst. ERannover.SvK.39.

|| (geol.) en-
kelt afsnit af en jordperiode. SaLVII.1089.
O epoke-gerende, paH. adj. [1] [-,go'ra-

na] om begivenhed olgn.: tidsskelsættende; ogs.:

betydningsfuld; opsigtsvækkende; usædvanlig.
den epokegjørende Begivenhed (o: en for-
lovelse) ved Hoffet. Schand.IF.lo8. I 1761
udkom Den ny Héloise, en epokegørende
om end smagløs Roman. Brandes.XVIII.37 .

PoV^/9l921.6.sp.5. Ørsteds epokegørende
opdagelse^ af elektromagnetismen

j

£popé, en. [epo'pe'] 6es/. /". ejpopeen;
;??. epopeer, (a/" ^rr. epopoiia, egl.: digtning
af et epos; æstet.) større episk digt med he-
roisk emne; heltedigt. første Sang af Edda,
Epopee i 24 Sange. Oehl.(Bahb.Charis.l804.
167). sa.Er.IV.49. Den nyere Tids roman-
tiske Epopeer ere saaledes opstaaet af Ro-
mancen. Heib.Pros.IlI.209. Det var snarere
en Ti-Akts Epopee end et Skuespil. Bran-
des.IX.158.

II
(sj.) om den epislK digtart.

*(du ønsker) min Dom at see
| Om hvilket

Digterfag skal Prisen bære,
| Om det er

Drama eller Epopee. Blich.(1920).V. 133.
Epos, et. ['e-pmsj best. f. (1. br.) '-et; flt
(1. br.) d. s. ell. -'er (SaVVII.382. Lundb.).
{fra gr. epos, egl.: det talte (ord, fortæl-
ling osv.); jf. Epiker, episk; æstet^ digt-

ning, der (især i versform) besynger (en per-
sons) mærkvæ^rdige bedrifter; epopé; helte-
digt; ogs. i olm., om digtning (digtart),
der heretter, fortæller om noget forbi-

10 gangent (mods. Drama, Lyrik^. 'De adspred-
te Sange han (o: Saxo) forvandler | til et

fothisk Epos, som lever og handler. Oehl.
Hgte.(1803).283. Hrolf Krake nærmer sig

Tragødien, og er mere et egenligt Epos
(end „Helge"). sa.Er.IV.48. det egenlige
Epos, hvori Alt er objectivt eller plastisk.

Heib.Pros.III.209. dette Epos paa Prosa
(o: Herodots historie). JohsSteenstr.H.14.

||

overf. (jf. Drama 1 slutn.): *han (o: skole-

20 drengen) begeistres af Historiens Epos,
j

Og . . sværmer for Cornelius Nepos. PalM.
(1909).II.43. denne Indrykning og Udryk-
ning (o: af artilleri) var et storslået Epos.
Børd.SF.39.

t Eppik, en. {fra ty. eppich; afl. af
oht. ephi, af lat. apium; sj.) 5r selleri,
Apium graveolens L. VSO.

I. Er, en. se Ir.

II. er, præs. af være.
30 er-, præfiks, [sr-] (jf. dog erindre, erobre^.

{laant i slutn. af 16. aarh. fra ty. er-, jf. dog
erovre, erøvre (se u. erobre^, der mulig er
laant fra (m)nt. || tryksvag sideform til ur-
(s. d.), oldn. or-, or-, ør-, gat. uz, egl. præp.
m. bet: ud af JH

præfikset er meget alm. i

ænyd., senere forældes og fortrænges mange
af ordene; som levende præfiks er er- nu
ubrugeligt og har i det hele været lidet an-
vendeligt til dannelse af nye danske ord, jf.

40 dog ernaa, ervente) især i verber og afl.

deraf; fortrænger uridertiden ældre afl. m.
for-, jf. fx. erfare: forfare, erhverve: for-
hverve samt erklære: forklare.

eragte, i'. [^r'ag'is] -ede. vbs. -ning (s. d.),

jf. Eragtende, (ætiyd. d. s.; fra ty. erachten;
nu hm jur., jf. : „bruges ikke ofte . . Eragt-
ning . . er mere brugeligt, heldst hos Ju-
rister.'* vAph.(1764)) have ell. udtale en vis

mening eU. et vist skøn (om noget); anse (for);
50 holde for; antage; mene; dømme, (især

i forb. w. for ell. m. adj. som præd.). (jeg)

udsøgte med mueligste Flid af gamle og
ny Skribentere . . hvad jeg eragtede tien-

ligt til Verkets behørige Indrettelse. Ty-
chon.AB.bl >: Han eragtede det for billigt

VSO. især om dommer (domstol) ell. højere

myndighed: udtale som sit skøn; afgive en
kendelse (oftest i pass.) ; nu kun i proces-spr.,

indledende konklusionen i en kendelse.
60 om Dommeren det fornøden eragter, (skal

prokuratorerne) paa ny for Retten giøre
deris Eed. DL.1—9—10. (bøger) som nogen
Tvistighed . . kunde eragtis at foraarsage.

smst.

2

—21—3. Efter slige Omstændigheder
kiendes for Ræt, at . . Gert Westphaler ej

(kan) eragtes skyldig i den Skade. ffoi&.

SI«
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GW.V.3. ASØrsted.Haandb.1.93. Conclu-
sionen forbindes med Præmisserne ved
„thi eiagtes''. Nellem.A.166. || \ abs.: en
Mand, der sit Liv igennem troede at

handle og eragte frivilligt. JFJews.Hi^.65.

as agte; have i sinde. Om den naa-
ige Frøken eragtede at slåa sig til Ro . .?

frittede Degnen. AaIbs.JacobLinde.(1899).
41. £ragtende, et. {egl. vbs. til eragte;
jur., nu næppe br.) kendelse ell. afgørelse,
udtalt af en højere myndighed (jfEragtning).
Commissionens eragtende gik derhen, at

(udmarksjorden) var Eders Mait tilhøren-

de. Cit.1739. (BornLSamlinger. V. (1910)A6).
Eragtninj*^, en. flt.-er. {vbs. til eragte;
isærjur., nu kun foræld.) meningstilkende-
givelse; skøn; ogs.: kendelse; dom (jf.
Eragtende^. især i forb. som (af)give eragt-
mng. vAph.(1764)(seu.erSigte). de Eragt-
ninger og Kiendelser, som i Sagen ere
afgivne. Forordn.'"'/41781. §33. Rqhb.E.IV.
256. (er revisorerne) misfornøiede med De-
cisorernes Eragtninger, kunne samme . .

paaankes for Repræsentanterne. Fund.
(Kvartudg.)^^kl804.§47. *Du fordrer, at jeg
maae,

|
Paa Digterære min Eragtning

give,
I

Hvad Slags jeg la'er paa Listen
øverst staae,

|
Det Objective eller Sub-

iective? Blich.(1920).V.123. sa.D.1.84. Werl.
Bibl.281.

Erantis, en. [e'rBntis] flt. d. s. {<.S&B.;
græc, af gr. er, foraar, og ånthos, blomst

(jf. Antologi^) ^ blomst af ranunkelfami-
lien, vinterblomme, Eranthis (hiemalis)

Salisb. Baud.JS.63.67. Den første af alle

Foraarsbebuderne, den lille, gule Eranthis.
PoVhl908.2.sp.l. jf: *Nu er det Foraar . .

|

nu støjer Hækkens Spurve,
|
og Havebedet

pakker ud
|
de smaa Erantiskurve. Stuck.

SD.192.
erbarmelig, adj. [Brib^r'mali] adv. d.s.

ell. -t ell. (t) -en. {ænyd. d. s.; fra ty. er-

bårmlich, afl. af erbarmen, vække medynk;

jf. forbarme; nu kun spøg. ell. foragt, (ell.

dial., jf. Esp.412)) som ved sin tilstand ell. sit

udseende vækker medlidenhed; ynkværdig;
ogs.: ynkelig; elendig; gudsjammerlig.
*Var mangen tapper Mand . .

|
I eget Søle-

bloed erbarmeligen \e\t.Sort.Foet.64. de
(peb) Alle saa erbarmeligt, at jeg gjerne
havde ønsket mig diøY.Ørst.Br.1.42. det
erbarmelige Ansigt, Du sætter op. CBernh.
¥1.150. da bliver han noget af det Latter-

ligste og Erbarmeligste af Alt, et Dyds-
Mønster. ÆerA:.JF.4-2 7. lad Lovene være
det erbarmelige Tøjeri, de er.Hørup.lI.
349. Pont.A.34. jf. (sj.): „Din Lurendreier,
din Grobian, din opskudte Paddehat, din
Stodderkonge, dinBjørnetrækker—"— „Er
I ikke snart færdig? Troer I, jeg har Tid
til at staae her og høre paa Jeres Er-
barmelighederp; foragtelige ord, skælds-

ord)". Hrz.VIII.156.

t erbyde, v. præt. -bød; part. -budet. vbs.

-else. {ænyd. erbiude, -byde; efter ty. er-

bieten; j/. ærbødig) erklære, at man er vil-

lig (til at gøre noget); tilbyde. Moth.E81.
VSO. som vbs.: Erbydelse "til Foreening i

Religionen at indgaae. T^/c^on-.d^.fe^'-.
||

især refl. : de have erbudet sig at ville paa-
tage sig samme verk i stand at bringe.
Cit.l702.(KbhDipl.Y11.658). (han) erbød
sig . . til ald tienniste og høflighed. JJuel.
55. jeg erbyder mig strax at deponere
her i Retten 24 Rdl. til '^nåexe.Bolb.Hex.^

10 y.l. jeg erbyder mig til at modtage (em-
bedet) uden at nyde Løn. Citl759.(EistM
Kbh.1.624^. Wiwet.EL.90.
Eremit, en. [era'mid] flt. -ter ell. f -te

(Holb.NF.1.38). {glda. (h)ermedhe, here-
mithe ofi., oldn. (h)erimiti; fra lai. eremita^
gr. eremités, af éremos, ensom) 1) (især

relig. ell. O^ eneboer {1); især: person, som
har trukket sig bort fra verdenslivet for ufor-

styrret at tilbede ell. naa til enhed med gud
20 (anakoret), de gamle Philosophi, og . .

Eremite og Mvinke. Holb.NF.1.38. Jeg er
adskilt fra alle Mennesker, en Eremit, og
udelukket fra alle Menneskers Selskab.
Robinson.I.105. Eremitten ved Grenaa.
Blich.III.37. ECAnd.X1.21. Sal.1.769.

jj
leve som en eremit, leve fuldstændig af-
sondret, for sig selv. vAph.(1772).I.462. VSO.
e.br. 2) (zool.) navn paa forsk, enligt le-

vende dyr; fx. om eremitkrebsen (vAph.
30 Nath 11.229. VSO.), om. forsk, kolibriarter^

eneboerne (sml. BøvP.III.104), om spæt-
mejsen, Sitta caesia (vAph.Nath.V.565);
sml. endvidere: Eremit . . Naturkyndige give
adskillige Dyr dette Navn, snart tillægges
det en vild Kalkun paa Øen Madagascar,
snart, og det mere almindeligen, Eene-
Ormen (o : bændelormen). smst.II.229. Ere-
mitage, en. [erami'ta-Ja] flt. -r. {fra fr.

ermitage; afl. af Eremit) t) egl.: eremit-
40 bolig; enebo. Leth.(1800). Meyer, (overf.:)

i min Londonske Eremitage er jeg bog-
stavelig fremmed for hele Verden med
dens Løb. Grundtv.E.18. \\ især (foræld.):

træhytte olgn. (i 18. aarh.'s haveanlæg),
der skulde ligne en eremitbolig; ogs.: lille

jagt- ell. lystslot (hvor herskabet kunde
være for sig selv). Efterat vi vare gangne
rundt om Byen . . faldt endelig en Rous-
seau's Eremitage os i Øinene. Ørst.Br.I.149.

50 en lille Eremitage, der . . kun indeholdt
to smaa Kabinetter. CBernh.I.199. Brandes.
Voli.II.43. jf: Stjernehimlen er et Klo-
ster eller en Eremitage af mere afslut-

tet Beskaffenhed. J?et6J'ros.iX45. nu især

som pivpr., som navn paa forsk, lystslotte

(se Tidsskr.f.Kunstindustri.l891.156ff.), fx.
Eremitagen i Dyrehaven ved Kbh. (EPont.
Atlas.II.227. Trap.*II.294ff.). 2) {jf fr.

diner en ermitage olgn., spise for sig selv

iauden tjenerskab; foræld) egl.: værelse, hvor
man spiste „en ermitage"; ogs.: d. s. s. Ere-
mitagebord. Tidsskr. f. Kunstindustri. 1891.

156f. Eremitage-bord, et. [2] (for-

æld.) mekanisk bord, der fuldt dækket kunde
hæves og sænkes gennem gulvet, naar ef

herskab spiste alene uden tjenerskab („evu
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eTmitage'').Tidssh:f.KunstindustriA891.15?.

t ereniitisk, adj. til Eremit 1. (jeg) skul-

de beskyldes for at have ført et Eremitisk
Levnet i Frankerige. Overa.afHolbLevned.
180. Holh.Heltind.IM8. vAph.(1772).I.602.
JEremit-krebs, en. (zool.) betegnelse for
en krebseart, Paguridae, der for at beskue
sig lever i tomme sneglehuse; især om St.

Bemhardskrebsen, Pagurus Bernhardt. Krøy-
er.1.379. Bergs.BB.62. BøvP.III.426. dér
kan være Tider, hele Dage, hvor Hospi-
talets ulidelig dystre Alvor hviler over
Salen. Da ligger hver med sine Sorger
og sin Smerte, ensom og sky som en
Eremitkrebs. Zeppelin.Fu.l33.
erfare, v. [Brifa-'ra] præt. -ede ell. (i

bet. 1.2 og (nu kun gldgs.) i bet. 2) erfor

(Hrz.D.II.121. Brandes.X.168:KIIJ5o, jf.
MO.). vbs. -ing (s. d.). {ænyd. d. s.; fra ty.

erfahren, egl.: gennemvandre, jf. befare;
fortrænger forfare H 1. br. undt. (9 og højtid.;

sj. i pass., se u. bet. 2 samt MO.)
1) red iagttagelse (sansning) eU. oplevelse

faa (klar) bevidsthed om noget; opfatte (og
indprente sig) visse sansefomemmelser, iagt-

tagelser olgn. (jf. erfaren 1, Erfarenhed 1,

Erfaring 2.2/ 1.i) nu især abs. eU. m. bi-

sætn. eu. neutralt pron. som obj.: lære at
kende; prøve; ogs.: faa at føle; mærke;
opleve (især m. h. t. tilskikkelser af skæb-
nen, der gør stærkt indtryk paa en). Jeg
har selv erfaret, hvad det er at være i

Havsnød. VSO. et Slags Dagbog . . hvor-
ved han dog selv kunde tilbagekalde sig
det Meste al hvad han havde erfaret paa
sin Reise. Ing.EF.II.250. 'mægtigt virter
det Umiddelbare

|
Paa Folk, der først be-

gynde at GTi2txe.PalM.IV.134. jeg (har)
gentagne Gange faaet at erfare, hvad (han)
kan præstere i Retning af Gæstevenskab.
Schand.O.II.94. jeg har selv erfaret, hvad
det vil sige at lide nød

i H (nu næppe br.)

m. (abstr.) subst. som obj. Hvor megen
Uroe maae han . . erfare i sit Sind? Spec-
tator.l2o. forsøge, erfare en Ulykke. vAph.
(1772)1.460. de smaae Glæder, de smaae
Ubehageligheder, som vore Venner har
erfaret under vores Fraværelse. PAHeib.
Sk.1.8. jf bet. 1.2: *Bygge Guds Kirke,
oplyse hans Folk.

| Det er din Gieming;
lad os den erfarel NordBrun.ES..59.

\\ f om
(usammensat) sansevirksomhed: sanse (lug-
te, se olgn.); fornemme, (jeg) erfarede
. . en giftig og hartad dræbende Stank.
Spectator.107. ved den udvortes Sands har
(jeg) erfaret Tingene omkring mig. Mynst.
Betr.I.41. 1^) (mi 1. br.) være eU. blive gen-
stand for (især: noget ubehageligt, som for-
voldes en af andre); komme til at under-
gaa; faa til del. deres Haardnakkethed,
deres Oprør lod ham erfare en uventet
Modstand. JSneed.II.88. Af Napoleon . . er-
ior Cherubini kun Tilsidesættelse. BBergh.
M.32. (sj. :) Hvad kan være herligere Ma-
terie (far de salige) til at love Gud, end
den man tager af sit eget Livs Tilstand,

af sine egne Viderværdigheder og af sin
erfarede Redning (o: den en vederfarne
frelse, optagelse i himmelen)? TullinJI.315.

2) nu ister m. vbs. ell. bisætn. eU. neutralt

pron. som obj.: komme til kundskab (især:

ved andres meddelelser) om noget; faa be-
sked om; faa at vide; (faa at) høre;
„spørge" (jf. bringe i erfaring u. Erfaring 3/
have I fordømt en Israels daatter, og have

10 ikke forhørt sagen, eUer erfaret noget klart

(1871: faaet klart Beviis; derom? Sus.l3.
48(Chr.VI). saavidt jeg af at giennemgaae
Commissariernes Relation har kunnet er-

fare. Stampe.1.89. 'Du besøger ham, naar
Du erfarer (0ehl.IlI.25 : faaer høre^

| Hans
Ankomst. Oehl.(1841).III.23. det er en
Hemmelighed, men I skal erfare den. Heib.
Poet.III.418. Dagen efter erfarede jeg, (at

hun) laae syg. G-ylb.EA.266. (hun) erfor

ao hans Forlovede af Andre. Brandes.VI.515.
(jeg) husker Glæden, da det erfores, at

en ung Lieutenant U. . . var bleven frelst.

sa.S.rir. Vasari erfarede . . længe efter

(Correggios) Død et dunkelt Eftermæle
om hans Personlighed. JLangeJI.304. (sj.)

intr., i forb. m. om: *Paa Veien | Og gan-
ske nær herved . . | Erfoer vi om hans
Ophold. Hrz.II.202. | (I br.) faa kundskab
om noget ved forespørgsler olgn.; skaffe

30 sig besked om; forhøre sig om. (jeg

sendte Timotheus) at erfare (Chr.VI: for-

fare; 1907: faa Besked om) Eders Tro.
lThes.3.5. (han) har skullet erfare, om den
engelske Regering vilde samtykke. Dagbl.
"/il860.1.sp.3. jf: af det (o: ved en eksa-

mination) allerede Erfarede synes at frem-
gaae, at Du (o: en elev) har noget Begreb
om Regning. FritzJurg.nr.59.

erfaren, part. adj. [Br'fa-'r(8)n] Høysg.
40 AG.32. (f i bet 2: erfaret. vAph.(17.59)).

hest. f. og flt. erfarne [Br'fa'rna, -'fer'na]

gradbøjn. i olm. ved mere og mest, dc^
ogs. : komp. erfaraere (Ing.P0JI.lo9. Kierk.
11.150. EHannover.NA.337), superl. erfar-

nest (CU. 1723. (Bruun. FR. II. 160). Ing.
EM.I.3. CEw.Æ.I.*58). (ænyd. d. s.; fra ty.

erfahren, egl. part. af erfahren (se erfare);

jf. forfaren) tU erfare 1. 1) som besidder

megen ved iagttagelse ell. øvelse erhvervet ri-

so den eU. færdighed (jf. befaren, bevandret 2).

I.l) (nu 1. br.) i forb. m. i: øvet i en viden-
skab, en kunst, et haandværk olgn.; dreven
(I.l); kyndig. At være erfaren i Lov og
Ret.FSO. erfaren . . i Krigsvæsenet, Sei-

lads. smst. en Mand ved Navn Gissur, der
var vel erfaren i alle Idrætter. fi'r^.AlF,
217. S&B. jf bet. 1.2: Hun var oppe i Fyr-
rerne; hun var erfaren i Livet. Schand.
IF.27. sjældnere attrib.: en gammel . . og

60 udi Verdens Løb erfarend Katt. Holb.M
Fbl.157. CU.1723.(Bruun.FB.II.160). 1.2)

abs.: klog; dygtig; rutineret; ofte (ned-
sæt): listig; dreven (1.2). 'Hvor vil de
nogensinde

|
Een slig erfaren Kock, som

Niels Johansen finde. Holb.Paars.65. en klog
og erfaren Søemsuixd. MalingH.393. Han
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havde sendt sin ældste og erfarneste Raad-
giver . . til Rom. Ing.KE.1.9. han var den
ældste af Banden og den erfarneste hvad
angaar baade Mad og Jagt. J"FJens.^.J.50.

jf.: var Kunsten klogere, erfarnere nu
(o: aar 1900) end nogensinde, havde den
aldrig været mere ulykkelig. Æ^awnover.
NA.337.

II
spec: som har almen menne-

ske- og verdenskendskab ; ogs. (nedsæt): som
har levet med i letsindigt verdensliv olgn. lo af erfare

til bet. 2.2. efter saa mange Nationers be-
drøvelige Erfarenhed. JiS'wee(i.I.564. smst.
11.371. 2.2) især i flt; d. s. s. Erfaring 2.1.

(eftervisningen af magnetens misvisning) be-
roer alene paa Erfarenheder. /Stt^m.JI.65.
saa farligt som jeg troer det at danne sig
almindelige Regler af enkelte Erfarenhe-
der. Æw^.FIJ.i 74. OeconT.1.79. I. erfaret,
part. adj. se erfaren. II. erfaret, perf.part.

(jf. verdenserfarenj. (den unge Voltaire)

følte sig smigret ved at have sin Plads
mellem højst erfarne Herrer og ikke uer-
farne Damer. Brandes.Volt.1.64. Hun var
ikke saa vidende, ikke saa erfaren, havde
altid været gemt og fredet, først i sit

Hjem og saa hos sin Mand. Breum.EH.34.
j] ordspr. erfaren mand er god at gæste.
Mau.1777. Eeib.Poet.VI.247. 1.3) O om yt-

Erfaring, en. [Brifa-'rei^] flt. (især i

bet. 2.1J -er. {vbs. til' erfare; fra ty. er-
fahrung

; fortrænger i løbet af 19. aarh. Er-
farenhed)

1) som vbs. til erfare 1: den sjælelige virk-
somhed at erfare; iagttagelse; oplevelse

(jf. Erkendelse l.i samt Erfarenhed 2.i^.

SorøSaml.I.119. et stort, i Erfaringens Skole
modnet Overblik over \exåen.Ørsl.VIII.

ringer, meninger olgn.: som beror paa, vidner 2a 25. smst.Il.76. beraab Dig ikke paa Er
om erfaritig (2.2); klog. *gamle Folks er-

farne Tale. Eeib.Poet.III.37 7. en rolig, er-

faren YovstSiaelsQ. Schand.BS.113. JPJac.
DU.189. 2) f om ting: prøvet og godkendt
efter gentagen brug; anerkendt; god. He-
ste-Læge-Bog, Hvor udi findes visse og
erfarne Experimenta og Lægedom for .

.

Heste-Sygdom. EesteL.(1703).Al r. jf.vAph.
(1759). Elrfaren-hed, en. flt. (i bet. 2)

faringen, at det ikke gaaer saaledes til i

Livet. Eierk.V.161. (det har) aUe Aarhun-
dreders Erfaring . . lært. smst.XIV. 32 7.

især i forb. som (jeg ved det) af erfaring:
jeg er overbeviist om Deres Retskaffen-
hed af en lang Erfaring. PAEeib.Sk.II.343.
Schand.F.10. (det har jeg) lært at se af
min egen Erfåring. PAEeib.US.110 (jf.
u. egen I.2). || m. overgang til bet. 2. „Fj en-

er, (ænyd. d. s.; nu næsten helt fortrængt af 30 der — udenfor og indenfor en By — ram-
Erfaring) 1) [1] (nu 1. br.) det at være er-

faren; erfaring (2.2). l.i) [l.i] i forb. m. i:

Lærdom og Erfarenhed udi Stats-Sager.
Eolb.Kandst.V.2. min Fader . . hafde ladet
hygge et . . af de størdste og bedste Skibe,
(saa han) i Skibbyggeriet hafde temmelig
Erfarendhed. Æreboe.16. Herførerne (besad)
god Erfarenhed i (saarlægekunsten). Engelst.

Qvinde.kj.78. han har gjort sig bekjendt

mer alle dens Indvaanere." — „Bitter Er-
faring har belært os åerom.'* EBrand.M.
45.

II
ordspr. erfaring er den bedste lære-

mester. Mau.1778. erfaring gør klog, men
sjælden rig. jf.smst.l779.

2) mere konkr. anv. af bet. 1. 2.1) (ofte
i flt.) om de enkelte resultater ell. opda-
gelser, som vindes ved oplevelse ell. iagtta-

gelse (jf. Erfarenhed 2.2/ (Amerikas op-

med Verden, han har en Erfarenhed i Alt. 40 dagelse) gav Anledning til mange nye Er-
ECAnd.lI.224. jf f: min hidtil hafte Fat-
tigdom hafde fralugt mig saadan Omgien-
gelse og Erfarenhed med Folck af Stand.
Æreboe.78. 1.2) [I.2] SorøSaml.I.119. en
Mand af Sindighed og Erfarenhed. ilfaZZ.

SgE.315. Eiv.Vl.37. »Erfarenhed er den
allerbedste Lygte. Eeib.Poet.I.18. Bet er
ikke vore Fjenders Antal . . ikke deres
Hærføreres Erfarenhed, der overvinder os.

faringer i Naturlæren, Lægekonsten, Jord-
beskrivelsen, Handelen og Skibsfarten.
JSneed.(Rahb.LB.1.359). Det er mig een
af mange Tilfælde . . bestyrket Erfaring.
Bagges.L.11.177. dette er en . . ved mange
(sørgelige) Erfaringer beviist Sandhed. En-
gelst.Nat.197. Det er en bekjendt Erfaring,
at man let kan indbilde Børn (noget). Ørst.

111.72. Kierk.V.5. Karens Erfaringer gik
Eauch.1.470. (denne) Pusling, i hvem hun 50 ikke i Retning af den platoniske Kjærlig

havde set Alverdens Visdom og Er-
farenhed torenet. Pont.UE.20. 2) (ved sam-
menblanding m. Erfaring; nu næppe br.).

2.1) d. s. s. Erfaring 1. Erfarenhed har lært
mig, at jeg bør nægte mine Gaver til onde
og uskiønsomme Mennesker. Eolb.PlutJl.l.
Ew.IV.251. Erfarenheden har stadfæstet
Rigtigheden af min Spaadom.PJ-jffei6.jE.
339. især i forb. som (jeg ved det) af er

hed. Schand.F.308. være rig paa (dyre-
købte) erfaringer

j
H i faste forb.: gøre

erfaringer olgn. MO. der (er) dog i

det sidste Aar paa dette Omraade blevet

fjort . . storartede Forsøg og Erfaringer.
'oUyi2l903.B.2.sp.5. jeg har gjort den

(bitre) erfaring, at man ikke kommer langt
med beskedenhed

j
faa erfaring for,

faa (noget) at vide ved selvsyn; erfare (1).

farenhed: af en rom tiids erfarenhed eo (killingens) Søskende havde .. tidlig faaet

vidste (jeg), hvad viderværdighed mig for-

medelst (det russiske) fylderie forestod.
JJuel.453. jeg veed af Erfarenhed, at i

denne Post nytter det ikke at modsige
dig. Gylb.XI.9. af egen erfarenhed.
Høysg.AG.32. Robinson.I.251. || m. overgang

Erfaring for, at han kunde rage noget til

sig. Fleuron.K.82. f have erfaring af,

d. s. *Jeg en bedrøvelig Erfaring
|
Af

Digtergudens Luner har.
|
Han sagde, at

jeg ikke mere | For Iris skulde recensere.
Tode.(Rahb.LB.lI.166). Det har jeg selv
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havt Erfaring ai.VSO.
\\ (jf. erfare la

slutn.; sj.) om et syn, en drøm. (I) har
taget Virkningen af eders ophidsede Ind-

bildningskraft for en virkelig Erfaring.

Ing.YS.I.2S. saJUFJII.SO. 2.2) {videreud-

vikling af bet. 2.1 m. tilknytning til Erfa-

renhed 1) kun i ent. og oftest i ubest. stil-

ling: den sum af erfaringer, et menneske
har gjort; ogs.: det at være erfaren; erfa-
renhed (1); livsvisdom (jf. Erkendelsej.

Eilsch.Term.22. *Misund mig ei mit hvide
Haar

| Og min Erfarings Skat. fi^rz.DJ"7.

37. han havde Erfaring, nan var den Æld-
ste af dem AX^e.BCAnd.YIII.223. »Ved
hver en Feil, som akl jeg har begaaet, I

Har i det Mindste jeg Erfaring faaet. PalM.
V.100. Schand.BS.57. erfaringen kommer
med aarene

j l| t forb. m. i (jf. Erfaren-
hed \.\): kendskab til; ogs.: fcerdighed ell.

øvelse i. En ung Dame, der har lidt Er-
faring i Verden, véd meget godt, at man
ved at angribe en Dame i Slænds Nær-
værelse . . snarere skaffer hende Støtte end
det modsatte. Drachm.T.77. han har megen
erfaring i skibsbyggeri

j D&E.
3) G3 til erfare 2: det at faa oplysning

ell. tmderretning om noget; kundskab er-
hvervet ved andres meddelelse; i forb.

«o»n komme i (ell. til. MEJ711.210. MO.
S&B.) erfaring om, (nu 1. br.) d. s. s. er-

fare 2. Høysg.SJO?. Stampe.1.219. Jeg er
kommen i Erfaring om, at der skal op-
holde sig en Mand i mit Rige. 0ehl.VS.28.

t uden om, m. f.g. bisætn. som obj.: kommer
hånd nu i Erfaring hvorledes i foragter
hånds Forslag . . hvor vil hånd (da) buldre.
KomGrønneg.1.242. StampeJJ.86. bringe
i erfaring, d. s. Hvad han egenlig var,
havde vi ikke ret kunnet bringe i Erfaring.
Drachm.YT.392. Hjortø. OS. 56. jf. f: Det
har jeg bragt ham i Erfaring om (o: med-
delt ham). VSO.

|| f mere konkr.: under-
retning; oplysning. De Erfaringer, som
vi have af (grønlændernes) Sæder, ere frem-
for alle andre beqvemme til at prøve . .

de gamle Historieskriveres Efterretninger.
JSneed.(Rahb.LB.1.361).
Erfarings-, t ssgr. {af Erfaring 1 (og

2); især filos.) som beror paa ell. stemmer
overens med erfaringen (empirisk), -bevis,
et. Rahb.Sandsig.416. For denne Sætnings
Sandhed kunde jeg anføre en Mængde
'E.TiSiT\agsb&\\seT.Bredahl.(HarpenJ.820.87).
S&B. -dom, en. EUsch.Term.28. Sal.V.
367. -filosofi, en. Locke er Grundlæg-
geren af den engelske Erfaringsfilosoti.
Hag. VII.84. VVed.(DagNyh.'y,1913.1.sp.2).
-kreds, en. (1. br.) omraade, hvwfra er-

faringer (kan) hentes, disse høie oversand-
seUee Ting (ligger) uden for Menneskets
. . Erfaringskreds. BircknerJI.284. den Er-
faringskreds (det milieu), hvorfra Digtene
ere udgaaede. JLange.II.185. -mæssig,
adj. Øvelserne (i gladiatorskolerne) dreves
fdanmæssig . . efter erfaringsmæssige Reg-
er. Bille.Italien.II.217 . naar han bar Fanen

højt, var det vel næppe . . uden Bevidst-
heden om, at man erfaringsmæssigt naar
. . højere med en god lang Kæp end uden.
MesterJakelsFataliteter.(l 904).51 . -stridig,
adj. (1. br.) som strider mod erfaringen, et

umiddelbart Hang til Fornufthad (er) lige-

saa lidt utænkeligt som erfaringsstridigt.

ØrstJ.83. -sætning, en. (loere)sætning,

som grundes paa erfaring. Leth.(1800). (han
10 havde) stor Respekt for de ved gammel
Hævd ærværdiggjorte Erfaringssætninger,
som de Andre kaldte for det rigtig Prak-
tiske. JPJac.II.ll. MunchPet.DR.I.168.
-verden, en. (1. br.) indbegrebet af de ting,

der kan sanses (iagttages); sanseverden. AB
Ørsted.(MO.). jf.: Reisen havde aabnet
mig en Erfaringsverden. lfoZ6.^revc.x7. -vi-
denskab, en. Oluf8.NyOec.I.197. I den
Stemning, hvori man (o: Steffens' samtid)

20 forsattes, ved at hæve sig til det høieste
Standpunkt, lod man sig henrive til en
forførerisk Ringeagt mod Erfaringsviden-
skaberne. Ør8<.FJJi.i05. Vor Bestræbelse
gaar ud paa at holde Psykologien som
ren Erfaringsvidenskab. ITø^dJPsyfc.^. CS
PetXitt.1.623.

erfor, præt. af erfare.

t erforderlig, adj. {fra ty. erforder-
lich) fornøden, (de) til Skandsens Reta-

30 blering . . erforderlige Penge. MR.1773.498.
t erfordre, v. ferfodre. Klevenf.RJJ.88).
-ede. {ænyd. d. s.; fra ty. erfordem) for-
lange; kræve; udfordre, til manufac-
turers opkomst . . erfordres en haUe, hvor
klæde . . kunde proberes og eftersees. Cit.

1705.(KbhDipl.yiI. 747). Elevenf.RJ. 188.

£ ræs. part. erfordrende, d. s. «. erforder-

g. i udtr. i erfordrende Tilfælde. MR.1755.
154.

40 erforske, v. [Br'fmrsga] vbs. -ning.

{ænyd. d. s.; fra ty. erforsehen; foræld.)

udforske; undersøge. Dommerne . . vilde
erforske, om den bedrevne Misgierning
rejsede sig af Blodet og onde Vædsker.
Holb.Ep.IlI.415. en Bergmester fra Dant-
zig . . var forskreven . . for at erforske
deslige Ting (o: miner i Skaane). sa.DH.
11.430. (jeg beder Eders majestæt, at amt-
manden) efter Erforskning paa saadan

50 hendes Forhold . . mod mig (tnaatte lien-

sætte hende) paa Borringholm. JPJacJ.283.
Er-fngl, en. se Edderfugl,

t ergangen, part. adj. {ænyd. d. s.;

fra ty. ergangen, part. af ergenen, egl.

gaa ud; jur.) om dom, kgl. befaling olgn.:

udstedt; forkyndt; udgaaet. (dersom)
hans Vederpart . . stÆvner hannem til

Kongens højeste Ret, tU . . at have stad-

fæstelse paa ergangen Dom (o: den af
60 underretten fældede dom) af Kongens høje-

ste Ret.DL.1—6—22. en Kongelig, til

mig ergangen hefa\niiig. JJuel.450. Stam-
ped.41. her var en Forskiel at giøre mel-
lem ny Kiendelse . . og ergangen Dom.
Engelst.Phil.153. De mangfoldige . . Re-
skripter, som ere ergangne med Hensyn
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til Udarbeidelsen af Christian den femtes
Danske Lov. ASØrsted.Haandb.1.2.

t ergiven, part. adj. (efter ty. ergeben,
egl. part. af ergeben, overgive sig) i brev-

formular: hengiven, det Himmel-parrede
Brude-Pars gandske ergivne Ven og Tien-
ner. Wadsk.l3. f -hed, en. hengivenhed.
med allerstørste Ergivenhed. Gram.Breve.
59. OeconT.VI.18.
ergo, adv. ['?rgo] {fra lat. ergo; mi io

især spøg.) indledende følgesætningen i en
logisk slutning: altsaa (2J; følgelig, her
ligger jo Tyskland og her strax ved Fran-
kerig, som er landfast med Tyskland, ergo
kand jo Paris ingen Søe-Sted være. Holb.
Kandst.1.6. En Steen kand ikke flyve . . I

kand ikke flyve . . Ergo, er Morlille en
Steen? sa.Er.II.3. smst.IV.2. Blich.(1930).

1.14. de var dem, der var entret højest
op, ergo var de, som var stoppet længere 20

nede, nedenunder. MRubin.MB.66.
||
(l.br.)

som subst. : *Hvo kand, som vi, med Fynd
og Klem,

I
Med Syllogismer prutte,

|
En

Major, Minor, sætte frem, | Og med en
(nu: et) Ergo slutte? Reenb.1.124.

erholde, v. [^v^hmVo] præt. -holdt ell.

t -holdte (Holb.DR.1.2. OOuldb.fRahb.LB.
1.88)), flt. d. s. ell. t -holdte (Holb.DH.I.
624); part. -holdt ell. f -holdet (sa.Hh.I.517.

PAHeib.US.537) ell. f -holden, hvortil best. 30

/. og flt. t -holdne (Rothe.(Rahb.LB.I.372)).
vbs. (1. br.) -else (Holb.MTkr.400. Rothe.
Nat.1.348. Biehl.Br.147. MO.). {ænyd.d.s.;
efter ty. erhalten, egl.: opretholde)

1) t opretholde ell. bevare i en vis tilstand;

holde, (den, der udsætter et barn, skal) have
sit Liv forbrut, om end skiønt Barnet ved
Guds Forsyn kunde findis og i Live er-

holdis. DL.6—6—10.
2) (nu især emb. (i bet. 2.\) ell. gldgs. ell. 40

spøg.) komme i besiddelse af; faa; op-
nå a. (ofte som noget stærkere udtr. end II.

faa, jf. PEMiXll.H07 ; sml. endvidere be-
komme 2, erhverve^. 2.1) faa noget tildelt

af andre (som gave, belønning osv., især saa-

ledes, at man beholder det som besiddelse);

modtage; opnaa (belønning, fordel, straf
osv.). de Gaver de erholdte af de let-

troende Konger. Holb.DH.1I.165. fra den
Tid af, da jeg begyndte at erholde og 50

samle de Breve af Gabrielis, som jeg her
meddeler. Stfefc.JZ'. r. for hver ny Roman
erholdt jeg et høiere Honorar. HCAnd.Xl.
242. Vaaben, som hans Forfædre deels
havde gjort til Bytte . . deels erholdt i

Gave. CBernh.1.45. (landstingsmedlemmerne)
erholde samme daglige Vederlag som
Folkethingets Medlemmer. Grundl.(1849).
§43. Tjenesteregl.227. \\ m. h. t. handel, forret-

ningsforhold olgn. Kaffe kunde jeg erholde; 60

men Mælk (Fløde tør vi ikke tale om)
var der ikke at faae. HCAnd. Breve.I.218.

Jeg betaler Fru Petersen 35 Kr. om Maa-
neden, og for den Sum erholder Du Væ-
relse, Morgendrik, Frokost og Aftensmad.
Nans.FR.2.

\\
(emb.) om bevilling af ansøg-

ning, tildelelse af rettighed olgn. Jøderne
havde erholdet den forlangede Frihed.
Holb.JH.lI.706. naar den, der har erhol-
det Bevillingen selv bortdøer. S^am^e.J.
182. Ingen Udlænding kan herefter er-
holde Indfødsret uden ved Lov. Grundl.
(1849).§54. Nu søgte og erholdt han . .

en Plads paa et af (kollegierne). Schand.AE.
35. i sit 50de Aar søgte og erholdt (fuld-
mægtigen) sin Afsked i Naade og med
Pension. sa.SF.49. Pont.DR.IILlS. ^m.h. t.

svar paa forespørgsel, anmodning olgn. (vej-

ledning, tilgivelse osv.). ikke ved . . qvind-
agtig Graad erholdes Himlens Bistand.
Engelst.Nat.275. jeg vil gjøre Alt for at

erholde Deres Tilgivelse. Heib.Poet.VI.285.
saa begyndte han igjen, ligesom. mangen
Katholik efter erholdt Absolution, at for-

nye de gamle Synder. HCAnd.III.200. man
forlangte (sangen gentaget), men erholdt
det ikke. smst.IV.428. Gylb.IV.316. Naar
han havde erholdt disse benægtende Svar.
Drachm.STL.113. Vi faar Appetit ved at

sé paa dette Maaltid og erholder Tilla-

delse til at spise med. Cavling.A.I.200.
J|

m. h. t. personer: faa løfte om ægteskab med;
ogs.: faa til ægte (jf. u. II. faa 2.\). Kom
Grønneg.11.228. Naar der siges om en
Pige, at hun har erholdt en Mand, anty-
des derved, at hun var gammel og længe
havde maattet hie.PEMiUl.H07. G. bad
om at erholde lille Emilie til Kone. B^C
And.VIII.o7. jf.: saa erholder De allige-

vel min Haand! thi jeg har Dem saare
\\?eT.Bagger.IL206. 2.2) (jf. II. faa 3.i;

opnaa som følge af virksomhed; naa;
især m. h. t. maal, hensigt olgn. (du) erhol-
der . . derved den tilstrekkeligste Hævn
over din Modstander. Holb.MTkr.178. Jeg
har ofte søgt, at rive hende ud fra hendes
Eenlighed . . men jeg har ei kunnet er-

holde det. Suhm.1.22. til denne Hensigt
at erholde. Stampe. 1.268. Det var . . at

ønske, at vi erholdt en ny og veludarbei-
det (svensk) Ordbog. Ørst. VI.29. naar et

uvidende og raat Menneske erholderKund-
skaber og Dannelse. Heib.Pros.II.159. Hav-
de jeg blot erholdt mine Examinaer. HC
And.Breve.I.17. Fabricius.D.II.284. (sjæld-

nere) m. h. t. noget mere konkr. : Det er kun
i de nordsællandske Moser, at jeg har er-

holdt et saa fuldstændigt Materiale af Bir-

kens Stamme, Blade og Frugtrakler. CVau-
pell.S.37. Af almindelig gode store (ra-

barber-) Stilke kan der af denne Portion
erholdes omtrent 14 Flasker god Saft. Frk
J.Sylteb.60. || m. h. t. sejr i kamp. *Den
Seyer Hr. Sested for Rygen erholt,

|
Af

Rygtet tog snelliste Yinger. Sort.HS.F4v.
Suhm.II.186. jf.: et Slag .. hvorudi Spa-
nierne vel havde erholdet Marken. Holb.
Hh.I.517.

II
m. overgang til bet. 2.3. Man

veed, hvor let en Færdighed erholdes ved
tidlig Øvelse. Engelst.Qvindekj.84. den Me-
ning, at Universitetet erholder en høiere
Anseelse hos de Ulærde, ved at man der
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taler et saa gammelt og vanskeligt Sprog.
0rst.VII.164. 2.3) orn hvad der kommer ell.

tilfalder en som resultat af en naturlig ud-

vikling („af sig selv") ell. (sjældnere) ved

skæbnens tilskikkelser: faa (II. 3.2). Man
sige ikke, at jeg ophæver de Forbindelser,
hvilke Fødsel, hvilke Opdragelse, hvilke
mange erholdne Fordele paSægge Men-
nesket Rothe.(Rahb.LBJ. 372). de indre
Fornemmelser, som hidrøre fra Indtryk-
kene paa Lugt- og Smagsorganerne (er)

ikke saa klare, som de, vi erholde ved
Øret og Øiet. 0rst.III.97. Hrz.XIl.89. Disse
poljpformede Meduseindivider erholde
altsaa en dem eiendommeUg Udvikling,
førend der senere uddanner sig Meduse-
larver i deres Bagkrop. JapSteenstr. F.9.

den Bismag, som Vandet . . erholdt (naar
en brønd var for nær ved andre beholdere).

TroelsL.II.62.

erholdelig^, adj. [Br'hcDl'ali] (jf. ty. er-

håltlich; nu sj.) adj. til erholde 2: som er
til at faa; opnaaelig. vAph.(1759). MaU.
(Bahb.Min.179o.lI.353). Slige Varer ere
ikke her tU Lands erholdeUge. VSO. Huus-
mødre (behøver ikke) at løbe om til den
sig tilbydende Piges tidligere Herskaber,
for underhaanden . . at indhente den end-
da ikke altid erholdelige Underretning.
Levin/BerlTid.yiol84o.2.sp.4). D&H.
Erhverv, et ell. f en (BahbJE.IV.371.

Mynst.PrædJj281.313.457.HeibJPoet.IX.76).
[Br'vBr'v] fit. (i bet. 1) d. 8. (c. 1800 fra ty.

erwerb, m. tilslutning til erhverve
; jf. Er-

hvervelse) 1) ('O ell.fagl.) til erhverve 1:

arbejde ell. virksomhed, hvorved man tje-

ner til sit udkomme; ogs.: beskæftigelse;
haandtering; næringsvej. 'Stræbsom
Flid og et utrættet Erhverv skaffer til

nøgne Kyst
|
Ceres* Gaver. Oehl.XIX.J273.

AUe Indskrænkninger i den frie og lige
Adgang til Erhverv, som ikke ere be-
grundede i det almene Vel, skuUe hæves
ved Lov. Grtindl.(1849). §88. Aarestr.ED.
151. (købmanden fandt) det nødvendigt at

holde sin kommunale Værdighed (o: sin

værdighed som borger i byen) op imod (gods-
ejerens) Foragt for det borgerlige Erhverv.
Schand.TF.I.165. Efter Erhverv fordeltes
Folkemængden (i Helsingør) 1911 i flg.

Grupper: 6324 levede af Haandværk og
Industri, 2038 af Handel . . 1360 af imma-
teriel Virksomhed, 409 af Landbrug (osv.).

TrapMI.31. jf. (spøg.): »At stjæle, det er
nu dens (o: en hunds) Erhverv;

| den ejer
jo aldrig en eneste Sk\ærv. Kaalund.121.
Immaterielle Erhverv: Embeds- og
BestUlingsmænd samt Læger, Sagførere
(osv.). Miinch.S.158. (de) der lever af de
saakaldte liberale Erhverv som Læger,
Lærere, Sagførere (osv.).smst.l55. || koll:
(de) personer (virksomheder), der har samme
arbejde, driver samme næringsvej. Sal.^ VII.
402. spec, i best. f. flt. erhvervene, sam-
fundslag, der omfatter industridrivende (især
haandværkere), handlende (især detailhand-

lere) ofl. BerlTid.^'-ld.921.Aft.l.sp.4. erhver-
vene ønsker at være repræsenteret i rigs-

dagen og har derfor dannet et parti, er-

hvervspartiet 2) (nu sj.) til erhverve
2(.2): aet, tnan har erhvervet eU. erhverver
til sit udkomme; indkomst; fortjeneste;
indtægt, min uvisse Erhverv, hvoriblandt
jeg naturligviis særdeles regnede paa mit
Skuespil. Bahb.E.IV.371. *Nu skal min Viv

10 ei længer gaae
| Og trælle, for liden Er-

hverv at faae. Heib.Poet.IX.76. den simple
Timelærer, der bringer sin nøisomme Hu-
stru sit redelige Erhverv. Crylb.XI.91. Aare-
8tr.283. Og de skulle handle med dig i

Had og tage alt dit Erhverv (Chr. VI: ar-
beide^ og forlade dig nøgen og bar. £z.
23.29. Erhverv-, i ssgr. se Erhvervs-
(jf. Erhvervsomhed).
erhverve, v. [Br'vgr'va] -ede. vbs. -cise

20 (s. d.), jf. Erhverv, (ænyd. erverbe (Kalk.V.
224); fra ty. erwerhen; jf. Erhvervsomhed
II

fortrænger det ældre forhverve; især GJ)

1) iscBr om daglig virksomhed: arbejde ell.

anvende sine evner for at tjene til sit

(og sin families) udkomme; søge at skaffe
sig (noget) ved arbejde, (nu især abs.). 'Jeg
har mig ærUg næret, | Jeg aldrig har min
Næstes Gods begjæret,

|
Gav Hvermand

Sit, erhverved ufortrøden. Heib.Poet.X.188.
30 Ei heller har han besiddet Noget, eller

erhvervet for at besidde. Kierk.XII.437.
(er) Qvinden lykkeligere, fordi det nær-
mest er Manden, som maa erhverve, smst.

VI1I.282. falde de erhvervende Forældre
til Byrde. AntAnd.L.229. baade Mand og
Hustru erhverver, smst. 178.

|| (jf. bet. 23)
m. arbejdets løn som obj. ved vort Arbeide
ville (vi) lovligen erhverve vort Brød.
Mynst. Tale v. Præste - Vielse.'^ls 1835. 5. Den,

40 der erhverver sit Udkomme ved at kjøb-
slaae. Kierk.IV.56. e. br.

2) opnaa (noget) som resultat af arbejde
ell. anden virksomhed; skaffe til veje. 2.1)

forskaffe (andre noget); fremskaffe.
Hvad de erhvervede, det erhvervede de
ikke for sig, men for Forældrene. Schvtte.

(MO.). direktøren har ved heldige køb
erhvervet flere sjældenheder til museet

j

||
(billedl.) m. tings-subj.: Herre! dit Pund

50 har erhvervet (1819: forhvervetj ti Pund
ta.Luc.l9.16(1907). jf. f: hans indvortes
Skabning vilde (o: ved en anatotnisk under-
søgelse af ham vilde man) erhverve stort Lys
udi Anatomien. Holb.Sgan.15sc. (m. hens.-

obj.:) een saadan Seier vil erhverve mig
mere Ære, end alle de jeg hidindtil har
erholdt.Suhm.il. 186. Hidtfl bandtes jeg
kun til Dig ved Venskab og fælles Inter-

esse, dette Øieblik har erhvervet Dig mere
60 end aUe Dine Opoffrelser: min inderlige

Kiærlighed. O versk.1.263. 2.2) nu især refi.:

opnaa noget til fordel for sig selv (og især

saaledes, at man beholder det i varig besid-

delse); skaffe sig; vinde (jf. erholde 2.2,

II. faa 3). Dyd og Duelighed prises alene
som Midler til at erhverve Rigdom og

IV. Rentrykt »/u 1921 82
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Ære. JSneedJ.186. Friderik (III) tog kun
imod Eenevoldsmagten, istedenfor at andre
have undertiden anvendt alt, og gierne
opofret alt, for at erhverve den. MalLSgH.
724. du mener at kunne erhverve (Chr.
VI: bekomme^ den Guds Gave for Penge.
ApG.8.20. *Hvad hurtigt kommer,

|
Hvad

let erhverves, ogsaa let forsvinder. Hauch.
DVJI.138. hun stammede jo fra Stenbjerg-
gaarden med de mange erhvervede Tønder
Lsaiå. Schand.BS.156. jf. bet. 1: »dit Brød

|

Med Slid og Nød
|
Du har dig selv er-

hvervet. SalmHj.81.2. S&B. || m. h. t forhold
til andre, saasom hun saadant Samtykke
ikke har kundet erhverve, saa falder den
Sag af sig selv. Holb.Stu.II.O. Jeg har ved
dette Skrift . . erhvervet mig nogles Had,
og andres \ens\a.h. PAHeib.E.II.307. (han)
havde erhvervet sig et anseeligt Navn ved
sine Indsigter i den physiske Videnskab.
IIauch.MfB.29. Winth.HF.274. (sj.:) Han
søgte at erhverve et mildt Ansigt hos
Frandsen, men denne var . . endnu surere
og tværere end sædvanlig. Schand.TF. I.

167. m. person-obj.: Derved har han er-

hvervet sig mange Uvenner. FSO. At er-

hverve sig . . Venner. A£0. D&H. (sj.) m.
tings-subj.: (en) Levemaade . . som har er-

hvervet sig alle Nationers Biefald. JSneed.
III.342.

jl
m. h. t. udvikling af sjælelige ell.

legemlige evner olgn. (jf. II. faa 3.2^. de, som
tiene vel i Menigheden, de . . erhverve
(Chr.VI: forhverve^ sig stor Frimodighed.
lTim.3.13. de Kundskaber, han skal be-
sidde og anvende, maa han først erhverve.
Mynst.Tale.(1843).7. sa.Hessen.6. (bogen) yslt

trykt med latinske Bogstaver, og gav An-
ledning tH, at jeg paa egen Haand er-

hvervede mig Færdighed i at læse disse.

Hauch. MfB.49. især (fagl.) i perf. part.
(^ mods. medfødtj; *Medfødte og erhvervede
Ta\QntQv.Pram.(Bahb.LB.II.230). det er
meget sjeldent, at denne Sygdom (o: sy-

filis), naar den er' erhvervet, dræber. O
Bloch.D.U.llO. Boas.Zool.*103.

Erhverve-, i ssgr. (1. br.) af erhvei-ve
2.2 (jf. Erhvervs-^, -drift, en. Schopen-
hauer . . lagde (uden at besidde nogen
Erhvervedrift) den højeste Lidenskab . .

for Dagen i at bevare sin Kapital. -Bran-

des. 711.300. smst.IX.294. O erhverve-
lig, adj. [Br'vBr'vali] {jf. ty. erwerblich;

afl. af erhverve) til erhverve 2: som kan
erhverves; ogs.: som man kan faa ell.

skaffe sig. den fornødne Kundskab (kan
aldrig) tænkes som erhvervelig eller er-

hvervet uden møisom Vandring. Rothe.

(Bahb.Min.l786.I.156). det at skrive Latin
er en erhvervelig Færdighed. Madv.(Ejø-
benhavnsposten.1832.266). (erotiske) Erob-
ringer . . af den flygtigste, løseste og mest
let erhværvelige Kxt.Schand.lJM.127. Vort
Hj.l2.75. Erhvervelse, en. fit. -r. {vbs.

til erhverve; ,//". Erhverv ; især O) 1) som
vbs. (især i forb. m. gen. ell. (nu hellere) af).

Velstands Erhvervelse. Holb.MTkr.108. et

u-omskrænket Herredoms Erhvervelse, sa.

Ep.V.^51. de dagligen sig gjentagende Sys-
ler med Udkommets Erhvervelse. Heib.
Pros.VIII.476. S&B.

|| \ maade at erhverve
paa ell. mulighed for erhverv. Selskabet (o:

samfundet) formerede Menneskets Nødven-
digheder; det bør og forøge hans Erhver-
velser. J'akew./.5 7.

II
m. overgang til bet. 2.

de nye store (arkæologiske) Undersøgelser
10 . . og de deraf følgende Erhvervelser.
JLange.III.2. 2) konkr.: ting, som er er-
hvervet (især til en samling olgn.; jf. 'Ny-
erhvervelse). Blandt de sidste Erhvervel-
ser til Galleriet i Kristiania var et Maleri
af (maleren N. N.). JLange.1.233. Bang.Mi.
18. Erhverve-lyst, en. Heib.Pros.X.530.
533. Erhverver, en. (især CP ell. fagl.)

1) til erhverve 1. I Følge Naturens . . Gang
kommer der sædvanlig efter een eUer et

20 Par Erhververe . . et uvirksomt Menneske.
Birckner.IV.216. Man kan . . ikke godt
nægte den duelige grønlandske Erhverver
sin Beundring, naar man seer ham drage
ud med sin fulde Udrustning. Æinfc. 6r.2.4.

2) til erhverve 2. vAph.(1759). begge Er-
hververne (af udmærkelsen). DagNyh.^^/a
1921. 7. sp. 2. II

i forb. første erhverver
(efter lat. primus acqvirens; jur. ell. hist.)

den første besidder af en rettighed ell. en ejen-

30 dom; især: opretter af stamhus olgn. Nørreg.
Naturr.357. ADJørg.II.235. Erhvervs-,
i ssgr. (sj. Erhverv-, se u. -gren), (især CP

ell. fagl.) af Erhverv 1 (jf. Erhverve-^. ||

af de mange ssgr. er fx. udeladt: -dygtig-
hed, -i agt ('mods. Lystjagt^, -jæger, -løs,
-maade, -mæssig, -virksomhed; af
ssgr. (især fra 20. aarh.) m. Erhvervs- i bet.

:

som vedkommer industrien og handelen (er-

hvervene), fx. -jp årti (jf. Erhverv 1 slutn.),

40 -politik, -gren, en. (sj. Erhverv-. ChMou-
rier. Brød. (1821). 1). (særlig) maade at er-

hverve sit udkomme paa; haayidtering ; næ-
ringsvej. MO. „Saadan en, der gør Kun-
ster i Vandet." — „Ja, Erhvervsgrenene
er jo baade sære og mangfoldige." "W^d.
Da.282. -kilde, en. naturlige Forhold
(anviste) dem Jagt ogFiskeri som deres vig-
tigste Erhvervskilder. Wors.D0.14. Drachm.
VT.311. -kommune, en. (emb.) kom-

50 mune, hvori man driver erhverv (og til hvil-

ken man derfor er skattepligtig; jf. Opholds-
kommuneø. Lov^^/sl903.§ll. -kommune-
skat, en. (emb., 1. br.) skat, der svares til

erhvervskommunen af personer, der har an-
den opholdskommune; erhvervsskat. Hage.'
201. -liv, et. erhvervsvirksomheden (især

m. h. t. industri og haandværk) inden for et

vist (stedligt) omraade. vore danske Byers
Erhvervsliv har sine vigtigste Sugerødder

60 i Jordbruget. Bøi-sen.^l6l910.1.sp.4. DagNyh.
"/al912.B.l.sp.4. Erhvervsoni-hed,
en. (efter ty. erwerbsamkeit, af erwerbsam,
bjærgsom, driftig; vist kun Jws Ørst.) virk-

somhed for at erhverve; erhvervsvirksomhed.

En vigtig Deel af sin Kraft viser Natur-
vidensKaben ved at trænge ind i Erhverv-
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somhedens mange Kunster (fx. bjergmæn-
denes). ØrstJJU. smst.VI.62. Erhvervs-
skat, en. (især emb.) forkortelse af Er-
hvervskommuneskat. P0U/9I92I.5.SPJ.

-eri, suffiks, [-a'ri-] stød i 1. led bortfal-

der (jf. Angiveri, Bieri, Fasanen, Frieri,

Kujoneri^, ligeledes forkortes (isæi- dagl.)

lang vokal som oftest, fx. i Driveri, Griseri,

Sknveri, j/. Afguderi, Bageri, Maleri, (jglda.

-eri(e); laant ca. 1400 fra mnt. -erie (jf. ty.

-erei^; egl. romansk suffiks (oldfr. -erie, -eria,

iial. -eria^, hvormed der dannedes abstr. subst.,

betegnende virksomhed, værdighed olgn.; egl.

omdannet afgr.-lat. -ia (jf. da. -i i Kompagni,
Tyrannij ved tilknytning til personbetegnelser

m. lat. suffiks -arius (da. -er t Dommer
08V.), jf. afl. m. suffiks -i som Dagdriveri
(af Dagdriver^, Falskneri (af Falskner^
osv., samt Faktori, Konditori olgn. | 1. led

er som oftest uforandret, dog bortkastes tryk-

løst -e, subst. og adj. har entalsform (jf. dog
Bømeri, Hønseri^; bortfald af tryktest -e-

i suffikset (jf. eng. -ry) er meget si., se Ti-
voliri u. bet. 3.1. }j[ stiffikset er si. i glda., men
alm. i ænyd. og endnu levenae, især i bet.

lj.ogiog ^^2.1) afledningsendelse, hvor-
med der dannes subst. (af intk.).

1) t afledninger af verber (oftest sva-
rende tU personbetegnelser paa -er, jf.: Ba-
ger — Bageri, Fisker — Fiskeri osv. samt
(m. afledningsendelsen -i): Falskneri, Kande-
støberi, Landliggeri; i flere tilfælde er det

vanskeligt at afgøre, om der foreligger afl. m.
suffiks -i eU. -eri, jf. Noreen.Yartspråk.V.

(1904).469f.). t.i) {Jf.glda. fiskeri (PGThor-
8en.Stadsretter.(1855).251), gesteri, skrym-
teri) i vbs., betegnende en tsær varig (fag-
lig) virksomhed; ofte (jf. bet. is og 3:2) m.
overgang til konkr. bet, betegnende resultatet

afell. genstanden for handlingen; fx. Fiskeri,
Gæsteri, Sværmeri ofl. H især svarende tU ver-

ber m. nedsæt, bet.; af saadanne afledninger
findes og kan stadig dannes en stor mængde,
/'x.:Aberi(2), Angiveri, Bedrageri, Drikkeri,
Drilleri, Driveri (3), Fjolleri, Griseri, Kæv-
leri, Myrderi, Røveri, Skænderi, Sløseri,
Smugleri, Svineri, Tiggeri osv.; undertiden
ogs. m. nedsæt, bet. spec. i det afl. ord (jf.
bet. 2 og S): Føleri, Kæleri, Rimeri, Skriveri
olgn.

II (jf. ænyd. bryggeri, farveri, væveri)
spec. otn faglig virksomhed (jf. bet.12 samt
2.2/ fx. Bageri (1), Bryggeri (1), Brænderi
(1), Farveri, Væveri ofl.;jf. (m. afl.-endelsen
-i): Glaspusteri, Kandestøberi, Malteøreri
osv. 1^) {jf.

ænyd. bageri, farveri, trykkeri)
warende hl 2.2 slutn.: sted, hvor en (faglig)
virksomhed foregaar; især: et (med maskiner
eU. redskaber forsynet) arbejdsrum (værk-
sted) olgn.; fx. Bageri (2), Beregneri, Bryg-
feri (2), Brænderi (2), Driveri (I.2), Farveri,
ryseri. Slagteri, Trykkeri, Væveri ofl.;

jf. Bogholderi, Glaspusteri ost'. 1^) (sml.
ænyd. skilderie) jf. 3.2 slutn.: i betegnelser

for resultatet af en vis virksomhed; fx.
Maleri, Skilderi

|| oftest m. nedsæt, bet.: Fu-
skeri, Kludderi, Rimeri, Skriveri.

2) i afledninger af subst., derikkeender
paa -er, og adj. (se ogs. bet. 8). 2.1) (jf.glda.
thiuffueri, æyiyd. skalkeri, sMaveri) i afled-

ninger af subst., der betegner person, men
ikke ender paa -er, angivende en vis hand-
ling, virksomhed, ytring, optræden af
ell. egenskab hos vedkotnmende person; fx.
Slaveri, Tyveri; især m. nedsæt, bet.: Abe-
(katte)ri (1), Alfonseri, Ateisteri, Bømeri,

10 Fantasteri, Ka(r)naljeri, Kujoneri, Pedan-
teri, Sofisteri; jf. (m. sufflkset -i): Preus-
ser!, Tyskeri olgn. Q af saadanne afledninger

findes og kan stadig dannes en stor mængde;
af mere tilfældige eksempler kan anføres:
Egoisteri. Oehl.Er. 11.12. Funktionarismen
.. eller Embedsmanderiet. £^ra«d.('JJws-
dagst.F1893l94.5926). Epigoneri. BeiiTid.
y1^1920.Aft.8.sp.2. Guvernanteri. EBrand.
0.34. Han hugger løs på Jean-de-France-

20 Tiet.NMøll.(Letterst.tidskrJ920.493). Pol."/^

1921.6.spJ. (der) blev aabnet en Politi-

kampagne mod Spaakoneriet. BT.^*l\tl920.

7j8p^. den Skønhedsdyrkelse, der er løbet
ud i blegt og tomt Æsteteri. GadsMag.
1921.126. 2.2) {sml. ænyd. afguderi) i afl.

af subst. (der, som oftest, ikke betegner per-
son), angivende et vist forhold til eU. en
vis virksomhed m. h. t. paagældende subst.;

fx. Afguderi, En-, Flerkoneri, jf. Lotteri

30 (egl.: aet at trække lodder); (nedsæt.:) Fæ-
drelanderi, jf. Dagbogeri Q {ænyd. stutteri,

opdræt af heste, egl.: hesteflok; anvendelsen
er vist egl. koU., men er senere paavirket af
bet. 1.2 og af afl. m. suffiks -i som Hollæn-
deri. Marketenderi, Mejeri, Svejtseri) t

betegnelser for (mindre) erhvervsmæssig
dreven virksomhed, ister avl af (mindre)
husdyr (og haveprodukter) og de deiiil hø-

rende indretninger; fx. Anderi, Bandageri,
40 Bieri, Fasaneri, Frugteri, Hønseri, Raffi-

naderi, Stutteri. 2.^ (efter fr. bigoterie
osv.) i afledninger af adj., s&tn betegnelse for
en vis (daarlig) egenskab (hos en person)
ell. dens udtryk (i tale, optræden osv.): Bi-
gotteri, Burschikoseri, Galanteri, Pikanteri
olgn. H 1. bi: til dannelse af nye ord, jf.:
•hvorlunde reent vil synke | ramasset i

et Svælg af Dagligdagserie. Bagges.IIIJ.04.

3) i afledninger, som betegner en flok, en
50 samling ell. en ting, der er sammensat

af forsk, dele (egl. kun i (ty. og) fr. ord som
Kavaleri, Speceri; .;/. Stutteri osv. u. 23.

\\

1. led er oftest et subst., sjældnere et adj., se

fx. Galanteri) 3.i) (sml. glda. klerkeri) t be-

tegnelser for personer; fx. Kavaleri (jf. m.
suffiks -i: Rytteri^ || nedsæt.: Koteri | 1. br.

til dannelse af nye ord, jf. : det er kun Erik
Bøgh, der bliver fuldelig forstaaet . . af

sin Samtid, det taknemmelige Kjøben-
60 havneri og Tivoliriet. Goldschyn.fEdda.

XIV.(1920).281). samt (m. suffiks -i): Hof-
ijniiieTi(ThomLa.AH.222). 3.2) om ting \l

(jf. ænyd. trøekeri) sml. bet. I.2: om (dele af)
maskiner, maskinanlæg, redskaber olgn., fx.
Maskineri, Mølleri, Trykkeri (o: redskaber

til trykning); jf. Lotteri. | (jf. ænyd. km-
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deri, spitseri) smh bet. 1.3: i betegnelser for
ting (produkter, varer) af en vis (især ringe-

agtet) beskaffenhed; fx. Fikseri, Galanteri,

Krydderi, Smaatteri, Speceri, Tøjeri, jf.
Feeri; 1. br. til dannelse af nye ord, jf.: tis-

ler og andet sUkkeri. IIjortø.FSk.25.

Erik, propr. ['e're.y] alm. mandsnavn;
spec: 1) (sv. dial. Gambel Erik, no. Gamle-
Eirik, jf. no. Gamle -Sjur, eng. Old Har-
ry, Gid Nick i sa. bet. , samt Kalk. V. 345,
Festskr. Krist. 166; nu vist kun dial., se

Feilb.1.255) i forb. som Gammel-Erik,
Gamle -Erik (gamle mester Erik. Feilb.

1.255), navn til fanden. Gammel Erick,
Hersker over Blocksbierg, Heckenfield,
Lyderhorn. Holb.UEH.II.2. smst.1.5. Thiele.

III.180. SvGrundtv.FÆ.II.62. nu er han
klar over, at det er en Havtyr, han har
for sig — eller ogsaa den gamle Erik i

egen stinkende Person. HSeedorf.(PoVI»
1921.7.sp.l). (sj.) obs.: (den kloge mand vilde)

tale med „Erik", og gik derfor ind i La-
den, for at mane ham. Thiele.II.83.

\\ f i

eder og forbandelser: du skal fåe gammel
Erik (o : du skal faa fanden, faa en ulykke).

Moth.G??.
II

ordspr. (jf. Fanåen): „naar et

Mandfolk er lidt kjønnere end Gammel
Erik," saa er det jo Nok, som Ordsproget
siger. Blich.III.480. 2) mester Erik,
(dagl. spøg.) som betegnelse for en stok olgn.

anv.som strå fferedskab;krabask; tamp.
det eeneste, som hånd er bange for er
Mester Erich (saa kalder jeg Crabasken).
Holb.Jep.I.l. Nille springer hiem efter

Mester Erich, kommer ud igien og pryg-
ler ham.smst.V.l. Wadsk.lOl. Han har ..

en bandsat Nille til Kone . . der har en
Mester Erik hængende. NyerupBahb.II.131.
Yalløe.D.99. jf.Arlaud.l48. Feilb.1.255. sml.

:

hvis de undlade dette, trues (de) med Af-
sættelse, Konfiskation af Gods og ende-
lig Mester Erik, o: en preussisk Krigs-
ret. DagsTelegr}*hl864.1.sp.2. Eriksen,
propr. i forb. fattig Per Eriksen, se Per.

\ erinderlig^, adj. (optaget af Gjel.

fra ty. erinnerlich, jf. dog ænyd. erinder-
lig) adj. til erindre ^•. som (kan) erindres,
(en) Novelle, hvis Forfatter ikke er mig er-

inderlig. Gjel.(& Wolters). EnMillion. (1894).
VIII. sa.Bryllupsgaven.(1888).37.
erindre, v. [e'ren'dra] erindre. Høys^^.

AG.7. -ede. imp. (nu 1. br., især foræld.)

erindre (PAHeib.Sk.1.67. Oehl.HJ.113. Gylb.

XII.141. JVJens.FD.12. jf. Mikkels.Sprogl.

209). vbs. \ -else ('Jeg kand ikke tilbage

kalde i min ihukommelse Dag og Datums
erindrelse. Holb.Bars.II.8), -ing(s.d.). {ænyd.

d. s.; fra ty. erinnern (mht. d. s. og innern,

gøre bekendt med); af adj. innere, indre (jf.

ty. inne haben, kende, forstaa, inne werden,
blive var, bemærke; sml. da. være inde i no-

get^ ; overvejende CP ; ogs., især i bet. 4, i

talespr. som et tilstræbt finere udtryk (for

huske, mindes^)
1) ved en ytring fremkalde en vis fore-

stilling (hos nogen). 1.1) (jf. bet. 3.1^ m. h. t.

forestillinger, der tidligere har været i ved-
kommendes bevidsthed: genfremkalde en
(glemt) forestilling; minde (en om no-
get); huske (en paa noget); nu kun m. præp.
om. Hensigten er ingenlunde at erindre
Gud om noget som han ellers ville glemme.
Storm.SD.190. Han maa erindres om sit

Løfte. MO. HCAnd.III.274. Da behøver
jeg vel ikke at erindre Hr. Smidt om,

10 hvad De lovede mig igaav.Hostr.G.lSl.
At jeg den Gang elskede Dem, o ja, det
har De Ret til at erindre mig nu om.
Drachm.T.101. Pont.LP.VIII.15. (jf.bet.2)
uegl.: (dette) lystige Lune, der erindrer os
om, at Poeten tillige var hæge. Brandes.
11.78.

II t i reciprok anv.: (de) erindrede
sig indbyrdes om Rolfs Dyder og hans
Død.Ew.III.252.

II
m. overgang til bet. i.B:

Det behøver saaledes neppe at erindres,

M at det var fra Sælland, det tonede, tidlig

i vort store Aarhundrede: *Island! hellige

Øel Ihukommelsens vældigste Tempel.
Grundtv.BrS.318. Tops.I.168. (sj.) m.person-
obj.: gjør da den Miskundhed mod mig,
at du erindrer mig hos Pharao (Chr.Vl:
paaminder Pharao om mig).lMos.40.14.
1.2) (nu næppe br.) fremkalde forestillinger,

der bør være bestemmende for en persons op-

træden: formane; advare; (paa)minde;
30 nu kun m. præp. om. erindrer (1871: for-

manerj og paaminder dem om de ting,

hvormed de synde.Visd.l2.2(Chr.Vl). Om
Forladelse, jeg erindrer Herren, at hånd
kalder mig da ogsaa Laqvej. Holb.Tyb.II.2.

Der gaar ingen Time forbi, jeg jo stræber
at erindre ham sin Skyldighed, der for

skiendes vi og altid. KomGrønneg.1.257.
Ofte nok har jeg erindret ham, at han
skulle tage sig i Agt.FSO. Heib.Poet.1.259.

40 (jf. bet. 2) uegl. : den indbrydende Nat erin-

drede os først . . at vi vare hungrige. Bag-
ges.L.1.337. 1.3) (nu sj.) uden (tydelig) fore-

stilling om noget glemt: gøre opmærksom
paa; fremhæve; paapege; bemærke;
udtale; omtale. Jeg haver nu (o: her i

fortalen) intet videre at erindre. Holb.Paars.

)(3^. Dette erindres, fordi jeg véd, at

denne materie vil ellers komme Læseren
latterlig for. Høysg.AG.7. uagtet sin maa-

50 delige Forstand — om hvilken jeg i For-
bigaaende maa erindre, at den slet ikke
har tiltaget i denne Familie. Etv.VII.123.

den stille Eensformighed, som Kotzebue
saa rigtig erindrer, er den sandeste Lykke.
Bahb.ProsF.II.178. At Musikken som Me-
dium ikke staaer saa høit som Sproget,
er allerede før erindret. Kierk.1.50. PalM.
V.121.

II t berette; fortælle, det skede,

der (budet) erindrede (1871: meldte^ om
60 Guds ark (o : at den var taget af filistrene),

da faldt (Eli) ned af stolen. lSam.4.18(Chr.

VI).
Il

(bibl.) m. h. t. noget fremtidigt: om-
tale paa profetisk maade. Formedelst Tro
erindrede (1907: talte . . om^ Joseph dø-

ende Israels Børns Udgang. Hebr.11.22.
\\

m. overgang til bet. 1.4: *Jeg har i denne
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Sag kun dette at erindre, |
I Fald jeg

giftes skal, da maa det skee i Dag.WessJO.
Grundtv.Snorre.I.301. 1.4) fremhæve som
et forbehold, som kritik olgn.; indvende;
især i udtr. som have noget at erindre (imod
noget), (de) havde saa Meget at erindre

og udsætte paa den gamle Frue. Sibb.I.155.

*„Er hun af god Familie?" — „Det er

hun.
I
I dette Punkt . . | Er Intet at evin-

dre.'* Hrz.XVII.lOo. Dersom En vUde sige:

det Tragiske bliver dog altid det Tragiske,
saa vilde jeg ikke have saa meget at

erindre derimod. Kierk.1.117. jeg har intet

hertil, herimod at erindre. D&H. jf. : (he-

sten vilde) næppe haft noget Synderligt
at erindre mod sin Skabers berømte Ud-
talelse om, at Alt var saare godt. GjelB.
115.

2) især m. tings.-subj.: (gen)fremkalde en
vis forestilling (hos nogen) om noget tidligere

bekendt ved en vis lighed med dette; minde
om; ogs.: have en vis lighed med; ligne,
(nu kun m. præp. om^. Triumfbuen erin-

drede mig Italiens Monumenter. Bagges.
IV.271. 'Glæden i mit Bryst

|
Mig vee-

modsfuldt erindrer
|
Min Barndoms tabte

Lyst. smst.2oO. Saavel Raisonnementet
som Udtrykket erindrer her om Peder
Paars. Eeib. Fros. III. 307. Goldschm. VIII.
229. Athen erindrer aabenbart i denne
Periode i mange Maader om, hvad Rom
var i en senere Tid. Kierk.XIII.281. Bran-
des.X.452. (1. br.) m. person-subj.: ved sit

Tanke-Indhold erindrer (Nietzsche) spredt-
vis om mangen Anden saavel i Samtidens
Tyskland som i Frankrig. smst.VII.640.

3) (nu 1. br.) refl. 3.1) jf. bet. l.i: (tUfæl-
digt ell. med forsæt) genfremkalde og gen-
kende en forestilling hos sig selv; komme
i tanker om; huske. Eand ikke Don Ra-
nudo erindre sig, hvilke Personer der har
været i Dag udi vor Hnxis? HolbJ)R.II.3.
Nu erindrer han sig al hendes Troskab.
Ew.V.302. »Erindre Dem, De var jo Klo-
stret lovet,

I
En hellig Mø var De be-

stemt at leve. Heib.Foet.1.35. erindre dig
vort Barndoms Venskab. Gylb.III.ll. Man
underrettede mig først derom i forrige
Maaned; man syntes ikke at have haft
meget travlt med at erindre sig min Exi-
stens. DrachmÆO.404.

|| (jf. u. bet. é.i) m.
overgang til bet. 3.2; i betingende udtr. som
saa vidt jeg kan erindre mig. VSO. MO.
3.2) (jf. bet. l.z) bevare en forestilling v. hj.

af hukommelsen, saa at den vUkaarlig kan
genfremkaldes; bestræbe sig for ikke at
glemme; huske; mindes; ogs.: indprente
sig; lægge sig paa sinde. Glem Tildra-
gelsen, og erindre Dem blot den Lærdom,
som De derved har fsiSiet.PAHeib.SkJ.67.
•Erindre dig, hvad du har hørtl Erindre

|

Det Maanskin. Oehl.BJ.113. Jeg seer, at
jeg ikke har taget feil af Dem . . Jeg be-
nøver ikke nogen Tegning for at erindre
mig Dem bestandig. Holst.III.188. Det Bil-
lede, man danner sig af Brorson, vil altid

være ensidigt, hvis man ikke erindrer sig
de Digte. HBrix.THJ.39.

4) (videre udvikling af bet. 3) uden refl.

pron.: d. s. s. erindre sig. 4.1) d. s. s. 3.i.

Meener du, at jeg kand erindre, om jeg
har spiset til 'iAiddsig? Holb.Stu.II.4. »jeg
pludselig igien erin(&ed

| En længst for-

glemt og selsom Kæmpevise. Oehl.HJ.37.
'Erindrer De ? Det var i Kongens Have,

|

10 Jeg mødte Bern. Heib.Poet.VIlJi72. Kierk.
III.179. Det burde jeg have vidst, eller ret-

tere, det burde jeg have erindret. Drac^m.
KK.13.

II t m. præp. paa: ieg erindrede
paa (o: tænkte paa) den Erindring (o: for-

maning), min salig Moder gav mig paa
sidt yderste. Æreboe.31.

\\ f fejre (en fra-
værende) ved at tømme et bæger olgn.; drikke
for ell. paa nogen (noget). Erindrede si-

den i min Stilhed min kiære Mamas Ge-
ao burts-Dag i et Glas Yiin. Elevenf.BJ. 56.

igcer i udtr. erindre ens velgaaende,
ønske en alt godt ved at drikke for ham;
udbringe ens skaal. Hollænderne elske de-
res Fædreneland; men, som de fornuf-
tige Hollændere tilstaae, aldrig høiere,
end naar de med Glasset for Munden er-

indre Fædrenelandets Velgaaende. Schytte.

(RahbXB.I.391). Imidlertid har jeg den
Ære at erindre Deres Velgaaende! Kluk-

30 klukkluk I i;ir.FJiJ.85. || (jf. u. bet. 3d) m.
overgang til bet. 4.2; i betingende udtr. som:
Om jeg erindrer Loven ret, saa bør I for
eders Gierninger straffes paa hivet. Holb.
BarsJV.8. Erindrer jeg ikke meget feil,

saa holdt Jens ogsaa ikke saa Lidt af Dem.
Kierk.I.381. saa vidt jeg erindrer, er han
enkemand

j jf.: har det regnet i denne
maaned? — nej, ikke det jeg kan erindre
(3: saa vidt jeg husker, er det ikke sket; jf.

40 u. det 5^ i
4.2) d. s. s. 3.2. *Du har vel ei

forsømt, hvad jeg dig bad erindre, | For-
maliteterne. We8S.55. nvad der er skrevet
paa Vers, er let at erindre. Engelst.Qvindekj.
16. 'Hakon! mindes Du, |

Erindrer Du vel
(OeMJILlOO: Erindrer du dig; . . at Du
selv

I
Har været Christen? Oehl.(1841).III.

90. Jeg erindrer ham som en stor og fed
Figur med dobbelt Usige. Hauch.MfB.53.
det skulde du dog erindre til en anden

50 Gang. D&H. 4.3) om forsk, bet, der (ofte

ret vilkaarligt) er blevet tillagt erindre, huske,
mindes, ihukomme olgn. se fx. PEMilll.^
21 ff. NTreschow. Den menneskelige Natur.
(1812).109. Mynst.Bispepr.(1849)J.lf. Sibb.

P.I.163(jf.2.uda.306). Kierk.VIJ.off. VUh
And.AD.240ff. || ofte spec., mods. huske, om
(stærkt) følelsesbetonede ell. tids- og stedsbe-

stemte forestillinger, se SaUVII.421. jf.:
istedenfor at sige: Alderdommen glemmer

60 ikke hvad Ungdommen nemmer, kunde
man maaskee sige: hvad Barnet husker,
erindrer Oldingen. Kierk.VIJ6. at et Men-
neske . . husker istedenfor at erindre og
som en Følge deraf glemmer istedenfor

at erindre, thi hvad der huskes det glem-
mes ogsaa. smst.l7. Erindrer du ikke endnu
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den Dag . . Husker du ikke, hvorledes hun
dybt bevæget omfavnede os. Gylb. KV. 2.

Disse to Aar ere en Periode, fra hvilken
jeg husker Mere, end jeg erindrer, eller

med andre Ord, jeg lærte Mere, end jeg
oplevede. Goldschm.Vl.lSé. Hvad man hu-
sker, kan man ogsaa glemme, men hvad
man en Gang har erindret, kan man aldrig
skille sig \eå.VilhAnd.AD.240.
Erindring, en. [e'ren'dreii] IIøysg.AG.

32. (ænyd. d. s.; efter ty. ertnnerung; vbs.

til erindre)

1) som vbs. til erindre 1; ogs. (mere konkr.)

om mundtlige ell. skriftlige ytringer, hvor-

ved man fremkalder visse forestillinger hos

andre. 1.1) til erindre l.i: det at huslce en
paanoget;paamindelse; ogs.: opfordring

;

paalæg. (ofte m. overgang til bet. 1.2). jeg
(har altid) staaet færdig ved minste Erin-
dring og Nick at afbryde (digtet). Holb.
Skiemt.)(3v. Gram.Breve. 7. 'En ny Erindring
af min Herre nøder mig at haste med
Yerket. Høysg. S.187. (sj.) uegl,: Aftenen
passeredes med Hr. H. og L. paa mit
Kammer, skiøndt ikke uden Erindring
(o: „mindelser") af mit gamle Onde. Kle-

venf.RJ.30. i forb. m. præp. om: Høysg.S.
326. *Venner uophørlig plagte | Ham med
Erindring om at gifte sig.Bagges.I.147.

\\

nu kun i forb. CP bringe i erindring
(jf. u. bet. 2.1^, søge at faa til at huske ; erin-

dre (l.i) nogen om noget; paaminde om; ogs.:

omtale; bringe paa tale. bringe noget i

Erindring hos Een. MO. Knud havde hele
Dagen stadig bragt Spasereturen i Erin-
dring; om Eftermiddagen blev den ogsaa
virkelig iværksat, Tops.1.282. (han vilde)

tage Kampen op paany og bringe sit Navn
i Evind.vxng.Nathans.S.139. 1.2) (nu næppe
br.; jf.: „nu sjeld." ievm.j til erindre I.2:

advarsel (3); formaning, de Formanin-
ger og Moralske Erindringer, som Kiøb-
mændene i Amsterdam plagede mig med.
Overs.afHolbLevned.n. jeg anseer alle de
Levendes Erindringer imod Hofmodigheds
Last for aldeeles utilstrekkelige til at

dæmpe den. Spectator.371. det er mig ikke
anstændigt, ikke tilladt, at giøre Dem
Erindringer. Ew.IV.199. Uagtet mine For-
ældres Erindringer har jeg vant mig tU
at holde Hovedet sk.\evt. Hallager.BB.il.
Heib.Pros.XI.459. 1.3) (nu næppe br.) til

erindre l.s: fremhævelse; paavisning:
bemærkning, jeg haaber, at I uden min
Erindring seer den Nytte, som sUg Ind-
retning fører med sig. Spectator.452. Lan-
gebek.SA.15. Hvitserk . . kaarede Døden,
kun med den Erindring, at hvis han fik

Lov til selv at raade for sin Dødsmaade,
da vilde det . . formilde Regners Vrede.
Grundtv.Saxo.il. 259. Ing.VS.II.18. 1.4)

(især emb., nu 1. br.) til erindre 1.4: det at

rette (kritiske) indvendinger mod; ogs.: kri-
tisk bemærkning; anke. (ofte i forb. som
gøre erindringer imodj. de faa Steder (i

„Philet"), som (kritilceren) har giort den

Erindring imod, at de vare uforstaaelige.
Eio.VIII.3. Rahb.E.II.245. for at undgaae
Erindringer eller Irettesættelser af min
Chef. JJPaludan.Er.l92. jeg (vilde) bi-
vaane Prøverne paa Stykket, gjøre de
Erindringer, som jeg fandt nødvendige
derved. Heib.Pros.IV.319. (da) det private
Vandløb (agtes overtaget af kommunen) op-
fordres herved alle Vedkommende . . til

10 at fremsende deres skriftlige Erindringer
til (sogneraadet). RoskildeDagblad.^^hl919.3.
sp.6.

2) til erindre (3 og) 4 (ofte spec. om (stærkt)

følelsesbetonede ell. tids- og stedsbestemte fore-
stillinger, se erindre 4.3; jf. Hukommelse,
Mindej. 2.i) f CP ell. filos.) som vbs. til erin-
dre (3 og) 4. SorøSaml. 1.124. Erindringen
mætter rigeligere end al Virkelighed, og
den har en Tryghed, som ingen Virkelig-

20 hed eier.Kierk.I.17. *Nu Afskedstimen
slaaer — igjen de skiltes;

| Men Savnet
ved Erindring sødt formildtes. PalM.Adam
H.1.244. Høffd.Psyk.^67. ||

(m. overgang til

bet. 2.3J m. præp. om (f af ell. gen.): der
skeer ingen erindring om (1871 : Ihukom-
melse afJ dig (o: gud) i døden (o : dødsriget).

Ps.6.6(Chr.VI). deelt imellem Erindi-ingen
af hendes Ansigtstræk og Forventningen
af hvad der kunde møde mig. Bagges.DV.

30 IX.324. *vaagn af din Erindring
|
Om

Frode, Athelstein og Trygvesøn. Oehl.A.73.

nu især i forb. til erindring (om), til min-
de, som et minde (om), (jf. bet. 3). See der
har han min Ring igien, som han skal
bære til min 'Erinåring. Holb. Usynl.II.4.
Kongen udtømmede tre Bægere tU hans
Erindring. jEi(;.IZJ.I6"0. (moderens) efterlad-

te Smaating, som hun gjemte tU hendes
Erindring. Gylb.II.48. tU erindring om en

40 veninde, om oj>holdet i Stockholm (paa-
skrift paa erindringsgave olgn.)

\ jf. : Det er
til en Erindring formedelst den Victorie,

som een af deres Forfædre . . erholdte. Holb.
DR.I.2. bringe (f føre) i erindring om,
(jf. bringe i erindring u. l.i; t3, 1. br.) brin-

ge i tanker om; faa til at huske paa. dette
fører mig i Erindring, at jeg er en Banko-
seddel, der skal fortælle mine Hændelser.
PAHeib.TJS.87. dette bragte ham i erin-

50 dring om, at han manglede penge \
S&B.

jf. (sj.): de steg i Baaden — ved hvilken
Holger kom i Erindring om Charons Fær-
ge. Blich.IV.99. 2.2) i ent. (især i best. anv.)

om sjælelig evne: bevidsthed m. h. t. erin-

drede forestillinger; hukommelse. 'Til Af-
sked seer jeg denne Plet igjen,

|
Og præ-

ger Billedet i min Erindring. Hei6.Poei.JJJ.
148. den Mand, hvis Minde jeg helst øn-
skede . . at kunne udslette af min Erin-

60 dring. OEHøegh- Guldberg. Til mine Medbor-
gere.(1826).4. *Jeg mærker vel, at min Erin-
dring svækkes,

|
Jeg husker ikke ret, hvad

der er skeet Hauch.DV.n.208. Hvad der
endnu staaer meget levende for min Erin-
dring er, at jeg en Aften sad alene paa
mit Kammer. sa.MfB.ll. *0 gid min Erin-
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dring var druknet i Bølgernes Skøå-Drachm.
DD.34. han tilbød umaadelige Summer til

den, der kunde give ham hans Erindring
tilbage. AEhrencron-MiiUer.FraDronningens
Taamrude.(1902).67. i udtr. som have (sj.

være) i erindring (jf. bet. 2.i^. Jeg vU
kun allene begiære en liden Gave af ham
som jeg vil forvare for at have ham stedse

i Ermariag.Holb.Usynl.IL4. Politifogden
bliver . . sat istand til snarere at naae Sand-
heden medens Tingen endnu er i levende
Erindring. Olufs.XyOec.1.22. dersom Hr.
Generalen gunstigst vilde have mig i Erin-
dring og lægge et godt Ord ind for mig
paa højere Steder. Ploug.(Studenterkom.TSj.
(iron. :) Jeg har din impertinente Opførsel
og dine lapsede Manerer i venlig Erin-
dring. ScAan^.F.50. y/". ^«/.^; Denne ejen-
dommelige Udvikling i Danmark . . maa

af sit Liv (nti heUere : Livserindringer^, hvori
der ikke var Spor af Erindring. SierA-.FJ.
17. Det var de Aar, da han altid læste .

.

aUe de brogede Bøger, Lægers Værker og
Filosofer og „Erindringer". BangJ>uF.215.

3) (jf. bet. 2a slutn.) konkr.: ting (gave
olgn.), der kan erindre (la), være til min-
de omen person, et sted, en begivenhed, rejse

olgn.; erindrings-tegn, -gave; minde;
10 souvenir; iscer m. prcep. om (f af), (hun)
havde modtaget kjære og kostbare Erin-
dringer og Smykker fra Grevinden. Jn^.
EF.1.201. De Erindringer, jeg taler om,
ere en Lok af min Faders Haar, en Ring.
Heih.Poet.VI.28o. denne Erindring (o: en
ring) af din Moder. Gylb.YIl.810. Jeg har
endnu en Erindring efter ham. AfO. jeg
fik et Par smukke Billeder og venlige
Erindringer fra Vennerne i B.om^.HCAnd.

tages i Erindring for at forstaa, hvad vi her 20 XII.141. erindring fra Himmelbjerget, fra

undersøge. rroeteL.BS.J.5i^. H (jf. bet. 2.3;

nu 1. br.) i udtr. som: male, synge efter er-
indringen (jf. citere efter hukommelsen
olgn.). Hun formaaede . . M. til efter Erin-
dringen at male et Portrait af Charles.
Hauch. VII.349. HCAndJV.40. 2.3) denierin-

dringen (2.2) opdukkende eU. levende forestil-
ling; minde (nti iscei; mods. Minde, om den
forholdsvis tydeligt erindrede forestilling; jf.
Erindringsbillede 2). 'De svandt, de svandt, »
de glade Barndomsdage . .

|
Jeg kun Erin-

dringen har nu tilbage. Bagges.IV.28. Jeg
maa derfor tilstaae, at jeg aldeles ingen
Erindringer har bevaret fra mit Ophold i

min Yøåehy. Hauch.MfB.7. 'Til hver en
Stjerne knytted sig for Tanken | En god
Erindring og et venligt Minde. flotef.^H.
12. Maaske kan det more Dem . . at op-
friske gamle Erindringer her fra Budde-

København osv., ])aaskrift paa genstande,
der kan købes som rejseerindringer olgn. (spøg.,

om en skramme:) Det gjør mig kun ondt,
at jeg ikke kom til at give ham en Erindring
af mig, der kunde forskjønnet hans glatte

Ansi^ med et lille mandigt Ar. GyW.III.
118. (om gengivelse af et kunstvcerk:) efter

Hukommelsen tør man dog hjemme gjøre
sigten Erindring derom. HCAnd.XI.173.
JBrindringps-billede, et. [2] 1) (1. br.)

om billedlig fremstilliyig: hvad var Figurer-
ne paa Gravmælerne Uge fra ældre Dage .

.

andet end Erindringsbilleder af den afdøde.
Et Menneske dør, de efterlevende sætte
ud af deres Erindring og til varig Erindring
om ham et Billede af ham paa hans Grav.
JLangeJI.393. 2) (iscer filos.) erindring (2j),
der har karakter af et (tydeligt) billede, iscer

m. h. t en person. Hun blev min Kones og
ruplund. Pont.LP.VIir.229. jf. : hun har 40 min Kæledægge, saa sød hun var. Et Erin-
altid været mig en behagelig Erindring,
Kierk.IIL188. (hun) forekom ham allerede
som en Erindring (d: noget, der hører for-
tiden til), og Baronen var ham et Minde
om hende. Goldschm.1.335. |] m. prcep. om
(f ad ell. gen.): elsk din Moders Erindring.
Bahb.Fo7i.I.76. *Eriiidring af min Barn-
doms første Bage. Bagges. III. 129. 'din
Erindring

|
Skal aldrig være skilt fra mig

dringsbillede staar endnu saa klart for mig,
som saa jeg det for mine Øjne. Schand.O.
11.203. GyrLetnche.FS.312. Hø/fdJ'syk.'191.
-fald, adj. [2.3] (poet.) minderig. Heib.Poet.
III.131. *i en ensom Stund, | naar Tanken
erindringsfuld knæler. ZVacAm.5i2.86. -ga-
ve, en. [2.i] (især tUJ gave til erijidring oni

giveren; erindring (3). et lUle Skrin med
Erindringsgaver og Afskedsord, som Lise

Oehl.PT.344. Kun en dunkel Erindring 50 havde skrevet faa Dage før sin Død. CBetTi^
om min Moder foresvæver mig. Mynst.Lev-
net.6. Berengaria forvandledes . . til Been-
gjerd, til hvilket Navn denne Dronnings
historiske Erindring i Danmark er knyttet.
Ing. VS.11.208. et Menneske, der eengang
har været sindssvag, og har beholdt en
Erindring tilbage af sin forrige Tilstand.
Kierk.IV.395. (sj.) i flt.: ved Mindetaler
at hædre Erindringer af (selskabets) velfor-

NF.III.284. TroelsL.^XIV.20. -liste, en.

[2.1] i lomtnebøger, dagblade, turistbøger olgn.

:

liste over ting, som man kan ønske at huske
ell. finde oplysning om, som museers besøgstid

olgn. (jf. -seddel samt Dagsliste, Dagseddel^.
CMøU.PF.19. -medalje, en. [2.i] medalje,

der præges til erindring om (og med billedlig

hentydning til) en mindeværdig begivenhed

olgn. Etlar.SB.499. NatTid.^Va913.M.2TiU.
tiente Præsidenter. Abildg.(Rahb.LB.II.54). tp l.sp.1. -post, en. [I.4] (nu næppe br.) punkt

i en redegørelse (regnskab), som der er noget

at indvende imod;ankepost. VSO. MO. -sed-
U (spec.) i flt., om skildring (iscer i nedskreven
form) af hvad, man har oplevet i sit liv;

minder; memoirer (jf. Auto-, Selvbiogra-
fi; alm. som bogtitel). Erindringer af mit
U.v.Bahb.(bogtitel.l824/f.). Der er saa vist
mangen Mand, som har skrevet Erindringer

del, en. [2.i] (nu 1. br.;jf. -liste samt Huske-
seddelj. næsten aldrig har jeg (o: en præ-
dikant) behøvet at see paa den Erindrings-
seddel, jeg har liggend!e for mig, og hvor-
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paa en Rad af enkelte Hovedord er op-
tegnet. Sibb.II.213. -skriTelse, en. [l.i

ell. 2] (nu næppe br.) skrivelse, hvorved man
paaminder ell. advarer en. VSO. MO. -tegn,
et. [2.1] (især W) ting, der (som et symbol,
en gave olgn.) skal vække ell. vedligeholde en
erindring (2.3) ; erindring (3) ; erindringsgave.

Eilsch.Term.41. et Erindrings- og Taknem-
ligheds-Tegn. Æ;Ponf.^«as.2J.555. der kan
. . ikke gives noget smukkere Erindrings-
tegn end en Blomst. yT/itstTF.II.589. SaU
YII.422. fm.præp. af: Han oprettede Støt-

ter til Erindringstegn af sine Seiervindin-
ger. OGuldb.(MO.).
erkef-), (adj. og) i ssgr. se ærke(-).

£]rkel, subst. se Ækel.
erkende, v. [^rikæn'e] -te. vbs. -else

(s. d.). {ænyd. d. s.; fra ty. erkennen; nu kun
O ell. filos. (se l.i) og relig. (se 1.2); uden for
fagspr. især i bet. 2.1 ; jf. anerkende)

1) (især relig. (bibl.) og, fra 19. aarh., filos.;

jf. MO.) naa til en (sikker) opfattelse, (ind-

trængende) forstaaelse, et (dybtgaaende) kend-
skab olgn.; forstaa (helt); kende (helt).

1.1) (især filos.) ved iagttagelse, tænkning olgn.

naa til indtrængende (omfattende ell.

almen) forstaaelse (af filosofislce proble-

mer olgn.). (oftest abs.). '^Erkiende, grunde
ud, maa Manden giøre. Oehl.C.205. det, som
Empirikeren vil vide, er ej det, Filosoffen
vil erkende. PMøllII.372. Han følte . . en
Livsglæde, hvis Aarsag han ikke erkjendte.
HCAnd.II.168. der er kun een Art Erkjen-
den, der bringer et Menneske ganske til

sig selv, Selverkjendelse. Xierfc.ZJI. 387.

Eøffd.Psyk.243. jf. bet. 1.3: du kan erkende
(Chr.VI: kiende; iSiP: indsee^ Paalidelig-

heden af de Ting, hvorom du er bleven
mundtligt undervist. Luc. 1. 4 (1907). 1 .2)

(relig., i NyTest., som overs, af gr. epigi-

gnoskeinj naa til en følelsesbetonet (paa
interesse hvilende) dybere indsigt ell. viden.
nu see vi ved et Speil, i en mørk Tale,

men da (o: naar det fuldkomne kommer)
skulle vi see Ansigt til Ansigt; nu kiender
1'eg i stykkeviis, men da skal jeg erkiende,
igesom jeg og er kiendt (Chr.VI: er er-

kiendt; 1907: blev erkendt;. lCor.13.12. (jf.

Grundtv.SS.II.400). JSneed.I1.214. \\ m.
overgang til bet. 2, om kundskab til og over-

bevisning om noget som det sande, rette olgn.

det havde været dem bedre, at de havde
ikke erkiendt (1819 :kiendt; 1907: erkendt;
retfærdighedens vey, end at de, der de
den erkiendte (1819: kiendte; 1907: efter

at have erkendt den; have vendt sig fra

det hellige hud. 2Pet.2^21( Chr.VI). iTim.
4.3. jf.: Betegnelsen gnosis har i (NyTest.)

endnu kun en ubestemtere Betydning; den
betyder her en anerkjendende Kjenden,
ikke en Erkjenden gjennem Tanken. jBrøc^-

ner.TV.16. 1.3) (m. overgang til bet. 2.i) gen-

nem iagttagelse, erfaring danne sig en vis

(mer ell. mindre fuldstændig ell. rigtig) op-
fattelse; indse; skønne; ogs.: gøre en vis

iagttagelse, især m.h.t.noget ubestride-

ligt, faktisk olgn.; fastslaa; konstatere
Lægerne havde . . hos hende erkjendt et
Anlæg til Brystsvaghed.HaMc/i.JF.308. Den
lille Reise i Tydskland var af stor Indfly-
delse paa mig, erkjendte mine kjøbenhavn-
ske Yernier.IICAnd.XI.114. hun gik i Søv-
ne — Sølver erkendte det paa Øjnenes
stive Blik. SMich.Æb.l44. (hunden) kender
ikke (sin herres) Spor, hvis han en Dag

10 gaar barfodet . . Nogle paastaar endog, at

den ikke kan erkende Retningen, hvis han
gaar baglænds. PoZ.'VsiS^i.S.s/j.^. (1. br.) m.
obj. og præd. : Det var allerede kommet saa-
vidt mellem mine Forældre, at hun er-

kjendte sig frugtsommelig. P/icA. IF. ^65.
JVJens.SS.139. (abs.:) hun begyndte at er-

kende; allerede en Uge gammel kunde hun
opfange deres Ansigter. AndNx.DM.33. \\ i

forb. m. i ell. for: opfatte (noget) paa en vis

20 maade; tillægge visse egenskaber; bestemme
som; erklære for; ogs.: genkende som. Vor
Fantasi viste os (skyerne) som Schweizer-
alper . . i Skyernes Dale erkendte vi Is-

bræerne. Blich.(1905-07).1.278. Grændse-
rytterens gamle forjagede Hest . . havde
en Sadel paa, som Grev Otto erkjendte for
sin. Ing. VS.1.166. en lille Æske, hvis Ind-
hold jeg . . erkjendte for at være Rotte-
krudt. Wini/i. 7JJJ.5^5. Ifølge min Vens..

30 Beskrivelse, erkiendte jeg strax i hende
Fruen i Huset, éylb.1.55. jf.: *Hver Dag

|

Du mætted Dig i Grusomhed . . | Hver
Nat jeg lagde Stykker til min Hevn.

|
Er-

kiend Din Fiende Cordus (o: jeg er din
fjende Cordus)\Eauch.DV.I.245.

2) indrømme (især: efter at have ladet

sig overbevise), at noget er berettiget, gyl-
digt, sandt; nære (og give udtryk for) den
opfattelse, at noget er berettiget, sandt

40 osv. 2.1) godkende berettigelsen af andres
krav, fortjeneste osv.; anerkende (1); nu
især: indse og tilstaa berettigelsen ell. sand-
heden af noget (med indrømmelse af sin egen

afhængiglied, ufuldkommenhed olgn.). *Lad
os ydmygelig erkiende | Vor Trang til

Sandheds vise Raad. SalmIIv^.311.4. Naar
de uddeelte Straffe og Belønninger, var der
ingen, indtil de Anklagede selv, som jo

erkiendte Dommens Billighed. JSneed.

å) (Eahb.LB.II.343). hvor skammeligt er det,

ikke at erkiende denne Gield. Rothe.(smst.

1.372). At erkiende sine Feil og Forseelser.
VSO. min Ufuldkommenhed som Christen
erkjender jeg selv. Kierk.XIII.505. Bliver
Kongen ude af Stand til at regjere, sam-
menkalder Statsraadet Rigsdagen. Naar da
den forenede Rigsdag med V4 af de afgivne
Stemmer erkjender Nødvendigheden, ud-
nævner den en Rigsforstander. GrundL

eo (1849).§10. han erkender rent at have taget

fejl i sit tidligere Syn paa . . min Digtning.
Schand.O.II.177. PoI.^Vb1921.6.sp.2. (jf. bet.

3:) jeg erkjender, hvor meget jeg maa
takke Eder, at I optoge mig blandt Eder,
Sibb.1.23. MO. (nu kun bibl.) m. person-obj.:

Elias er alt kommen, og de erkiendte ham
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ikke. MatthJ.7.12. *! vil . . i Ydmyghed |
Er-

kiende Kongen. JSauch.MaastrichtsBeleiring.

(1832)^5. II
(nu 1. hr.) i forb. m. for ell. som:

Vil I nu meer erkiende ham for jer Søn?
HolhJean.V.6. havde Tiderne tilladt det,

vilde han neppe have tiet til de Skikke,
han selv erkiendte for vanhellige. MaU.
SgH.o. Hvor vanskeligt, at erkiende det
for Feil, hvilket alle berømme som Dyder.
Basth.Tale.(1782)J22. I Kiel skal han have
været erkjendt som et Mynster paa Ær-
barhed. Ing.EF.111.175. en, af begge Par-
ter for agtværdig erkjendt FamiEe. Gylh.

IV.308. Verden akal erkjende mig for Dig-
ter. IlCAnd.BreveJJo6. jf. bet. 1.3: at er-

kjende sig selv for en Synder. -K'teri.'FJJ.

4^5.
II
part. erkendt som adj.: (almindelig)

anerkendt, min erkjendte Redelighed. Ing.

EF.V11.107. (sj.) m. nedsæt, bet.: ingen er-

kjendt Poltron (skal) faae Lov til at gjøre
Kuur til Henriette. PAffctéjSA:JJ.J 75. 2^2)

(nu næppe br.) iscer m. person-obj.: ytre til-

fredshed med, bifald overnoget; vurdere
(en fortjeneste); anerkende (2); rose; paa-
skønne. *Yi to (o: Bagges. og Oehl.), hvis
og erkiendt af ingen anden,

|
Erkiende,

skatte, føle dybt hinanden. Bagges.IlJ55.
•Jeg erkjender dig, og troer, | At du vil

til Gjengjæld spore,
|
At i mig Genie der

boer. EeibJ^oet.X.211. *heraf slutte jeg tør
omtrent, | At Andersen her nu bliver er-

'kiendt.smst.229. „det døende Barn", dette,

der først af aUe mine Digte . . blev erkjendt
og tidligst udbredt. l/C^Tid.XI.90. PalMJ.
114. (sj.) m. obj. og præd. : var (det) muligt,
at jeg kunde blive en Digter, som man
erkjendte en saadan. HCAnd.XI.60. perf.
part. som adj.: Hendes erkjendteste Egen-
skaber stilledes i Skygge, al hendes Ynde
og Elskværdighed var glemt. HauchJI.91.
Paludan-Miiller . . den erkjendte og skat-
tede unge Digter. HCAnd.XI.231.

3) {videre udvikling af bet. 2j; nu næppe
br.) indrømme (og gtve udtryk for) en tak-

nemmelighedsgæld (jf. erkendtlig. Erkendt-
lighed 1^. 3.1) føle ell. udtale stn taknem-
melighed (for). MothÆ82. VSO. den
Naade, som os er bevtist for Manges Skyld,
maa erkiendes (Chr. VI: kand blive be-
rømt med taksigelse; 1907: der . . maa
blive . . takket for).2 Cor.1.11. 3j2) vise sin
taknemmelighed (for); gengælde (en tje-

neste olgn.). gid jeg kunde leve den Dag,
at jeg kunde erkiende den store Naade,
som mig er beviset. Holb.HAmb.III.5. Det
skal jeg erkiende ved en anden Leilighed.
YSO. 'Hvordan skal jeg din sjeldne Gunst
erkjende?

|
Hvad har jeg vel at skjænke

dig isien.Heib.Foet.IX.429.
erkendelig, adj. [sr'kæn'ali] (sj.) til

erkende 2.1 og 3 : som bør anerkendes; aner-
kendelsesværdig (jf. erkendtlig), for des-
lige ey noksom erkiendelige Fortienester.
KSelskSkr.YIII.331.
Erkendelse, en. [Br'kæn'alsa] {jf. ty.

erkenntnis; vbs. til erkende)

1) ('O eU. relig. og filos.) til erkende 1:

det at erkende ell. have erkendt; (indtræn-
gende, omfattende) forstaaelse; (dybtgaa-
ende) kendskab, (kg) beder, at eders kier-

lighed maae fremdfeles bUve mere og mere
overflødig, udi erkiendelse (1819: Kund-
skab; 1907: Erkendelsej og allehaande for-

nemmelse. Phil.l.9(Chr.VI). Medens altsaa

de Fleste i forskjeUige Retninger arbeide

10 paa at sætte Fornuftens Præg paa den
legemlige Omgivning . . vælger Videnska-
bens egentlige Dyrker Erkjendelsen til sit

Koveåformaal.Ørst.I.188. En Drift, som
vækker Siælen til at søge, ikke blot For-
modning og Anelse, men Vished og Er-
kiendelse. Mynst.(MO.). Fordi vor Erken-
delse udvikler sig efter bestemte psyko-
logiske Naturlove, er det jo ikke sagt, at

den fører til Virkelighed. HøffdJ'syk.^263.

20 II
t forb. m. af ell. gen. (vi beder,) at I

maatte fyldes med hans (o: Kristi) \i\lies

Erkiendelse i al Viisdom og aandelig For-
stand . . og voxe til Guds Erkiendelse.
ColJ.9f. 'intet Spor har kunnet lede tU

|

Erkjendelsen af hendes sande Herkomst.
HeibJPoetJII.lo3. alle Mennesker skulle
bUve salige, og komme tU Sandheds
Erkiendelse. iriw.^2.4. Mynst.BetrJ.221.
Jeg har aldrig kunnet fatte, hvorledes

30 Polemik skulde kunne befordre Sand-
hedens Erkjendelse, som om Sindet blev
klarere, naar det opirredes. SibbJ.16. især
(m. overgang tU bet. 2.1j om forstaaelse af
ens egen ufuldkommenhed olgn.: ved Loven
kommer Syndens Erkiendelse (1907: Er-
kendelse af Synd). Rom. 3. 20. Tausheden
maa have sin Grund . . i Vildfarelsens 'Er-

kiendelse. HeibJ'ros.X.46. leg havde en
Ydmygheds-Følelse, en . . levende Erkjen-

40 delse af mine Mangler. HCAnd. XI. 259.
*Da sukked han, som truffen af Erkjen-
delsen:

I
Hvad er man Andet, end Pro-

dukt af Hændelsen. Pa/lfJF.4ii. nu især
i udtr. som: komme til erkendelse af
ell. om (jf. ovf.). (han begyndte) at kom-
me til Erkjendelse ved Plagen fra Gud.
2Makk.9.11. Her hjelper ingen Snak. Det
skeer tU dit eget Bedste, for at du kan
komme til Erkjendelse om hvad du er.

50 HeibJPoetJI.31. jeg kom til Erkjendelse
af, at (den klassiske dannelses) Tid var forbi
som almindeligtDannelsesgrundlag.Sc^«rf.
OJ.60. naa, er du saa kommet til bedre
erkendelse?

j

2) til erkende 2. 2.1) til erkende 2.i:

(nu alm.:) anerkendelse (1); iscer i forb.

m. af. (han) skulde aarligen give en hvid
Hest til Erkiendelse, at han havde Riget
til Lehn af den Romerske Stoel. Holb.Kh.

60 948. Jeg behøver ingen nye Adelsbrev,
men kun en Erkiendelse af (mine) Rettig-
heder. JSneed.1.211. Ing.VSJIL31. (jf. er-

kende 8.1 :^ jeg havde en dyb Erkjendelse
af hans Interesse for mig. HCAnd.XlJ32.
II nu kun m. overgang til bet. 1: vedken-
delse, den trodsige Fange (skulde) med

rv. Rentrykt »/a 1921 83
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ydmyg Erkj endelse af sin Brøde indlede
Forliget. Ing.KE.1.49. (dette kan kun) op-
fattes som en lidet modig Erkendelse af,

at der intet reelt Grundlag er for den
rejste Beklagelse. PoU^/ol921.6.sp.3. især

i udtr.: I Erkendelse af, at Institutets

Personale har sin Part i den Berømmelse,
som Institutet nyder, har Prof. F. fore-

slaaet . . en Maaneds Gage til hele Perso-
nalet. PoU^liil903.B.2.sp.2. 2.2) (nu næppe
br.) til erkende 2.2: anerkendelse (2).

(han fandt) Erkiendelse og Agtelse, selv

iblandt sine ¥ienåev.Molb.DII.II.15. Intet

er farligere end at vinde Folkets Erkj en-
delse. l?ei&.Pros.X.548. Med denne Sam-
ling begynder Eventyrenes store Erkj en-
delse. HCAnd. FIIO^O. Kongen glædede
sig over den store Erkj endelse, jeg nød
ude. smst.XI.294. PalM.1.114.

3) til erkende 3. 3.1) (sj.) d. s. s. Erkendt-
lighed 1. jf.: til Bagernes Lovprisning
digter en Trouvére et langt Digt, som
ender med at bede om et liUe Erken-
delsesbevis fra Bagerlavets Side over-
for Sangeren. VVed.BB.241. 3.2) (nu næppe
br.) konkr.: d. s. s. Erkendtlighed 2. sig

ham, at det er en liden Erkiendelse for

de Vers han giorde forgangen Vge.Holb.
LSk.II.l. sa.DH.II.675. Hver gang saa-

dan en Gaard (o: fæstegaard, overgaaet til

fri ejendom) eller Eiendom afhændes, be-
taler Eaøberen til Amtets Høie Herskab
en Erkiendelse af sex "Rxx.åalev.JSneed.V.

292. VSO.
Erkendelses-, i ssgr. især (filos.) til

Erkendelse 1 (jf. u. Erkendelse 3.ij. -læ-
re, en. d. s. s. -teori. Sal?Y1.425. -teori,
en. den del af filosofien, der behandler erken-

delsens natur og grænser. Høffd.Psyk.^37.
Sal.VI.532. -teoretisk, adj. til -teori,

et erkendelsesteoretisk Spørgsmaal. Høffd.
Psyk.^275. Sal.X.163.

erkendtlig:, adj. [srikæn'dli] (fra ty.

erkenntUch; afl. af mht. erkennet, erkant,

part. til erkennen; jf. erkendelig; nu l.br.)

til erkende 3: som føler taknemmelig-
hed; især: som føler sig forpligtet til at

vise sin taknemmelighed (ved at gøre
gengæld); taknemmelig; skønsom. Tag
til Takke med et erkiendtUgt Hierte. Holb.

Plut.III.2. Folket var erkiendtligt. De
Ældste forsamledes og raadsloge om at

belønne den, der havde vovet sit Liv mod
deres Fiender. JSneed.I.112. Jeg siger Tak
med Munden, er taknemmelig i Hiertet,

erkiendtlig i Giemingen. PEMUll.^118. Man
kan . . være taknemmelig mod Gud, men
ikke erkiendtlig. M0.(jf.PEMulU119).neib.
Poet.III.22. Han følte sig saa erkjendtlig

for den Beredvillighed, hvormed hun undte
ham en Glæde. Goldschm.1.295. \\ som vid-

ner om ell. beror paa taknemmeligheds-
følelse. *Rosen paa den godes Grav

|
af

erkjendtlig Taare vandes. PAHeib.US.594.
*Vi bringe Dig, o Landets Fader,

|
En

simpel, men erkjendtlig Sang. Heib.Poet.

VIII. 388. han tav i stille, erkjendtlig
Glæde over, at hun var hans. Goldschm,.
IV.129. -hed, en. 1) (nu 1. br.) det at
være erkendtlig (jf. Erkendelse 3s). Da
hun . . indsaae den Fare, som hun havde
været saa nær ved at styrte sig i, følte

hun saa meget større Erkiendtlighed mod
hendes Velgiører. JSneed.II.168. den Maa-
de, hvorpaa jeg kan vise min Erkjendt-

10 lighed for de velgjerninger, som jeg har
nydt. PAHeib.Sk.1.9. Børn bør være tak-
nemmelige, ogsaa skiønsomme, imod For-
ældre; men først i den modnere Alder
kunne de være istand tU at vise Erkiendt-
lighed. PÆJilfwM.^i^O. Heib.Poet.VI.59. hans
Kinder var vaade af Graad og Erkendt-
lighed. ^-Kb^i.JfP. II. 95.

II
m. overgang til

bet. 2, i udtr. til erkendtlighed (for),

til ell. som tak (for); til gengæld (for). Du
20 bringer mig behagelige Tidender, og jeg
Betæncker dig icke engang med det aller-

ringeste til Erkentlighed. KomGrønnegJ.
253. de Altere, som Samtiden har opret-
tet for Dem tU Erkjendtlighed for Deres
mange Yelg\eTn\ngev.PAHeib.TJS.401. *Saa
lad mig et Kys til Haanden trykke,

|
Til

Erkjendtlighed for min store Lykke. Heib.
Poet 1.52. 2) (jf. Erkendelse 3.2; nu især

spøg.) konkr.: gave (især: mindre penge-

30 beløb), der er udtryk for ens taknemmelighed;
vederlag; ogs.: drikkeskilling. Øvrig-
heden , . kan da ikke paastaae fuldt Sklfte-

salarium, men alene en Erkiendtlighed for

deres Umage ved Forseglingen. /Sj5aw*pe.I.

12. PAHeib.US.251. han lovede . . Elen-
den, imod en klækkelig Erkjendtlighed,
at falde fra Svenn. Grundtv.Saxo.III.174.
vU De ikke nok tage Imod en lille erkendt-
lighed?

i

40 erklære, v. [Briklæ'ra] -ede ell. f -te

(Holb.Anh.71. jf. u"bet°B.2). vbs. Ang (s.d.).

(ænyd. d. s.; fra ty. erklåren, egl: gøre klar;

jf. forklare og deklarere)

1) give meddelelse ell. oplysning om
noget, l.l) (nu næppe br.) give oplysning

om noget uklart; forklare, erklære, for-

klare sin Tanke. vAph.(1772).II.487. \\ m.
overgang til bet. 1.2; i forb. erklære over
ell. paa (en sag), om embedsmand : tilkende-

50 give (især skriftligt og paa opfordring) sin

mening, opfattelse (af en sag); afgive be-
tænkning ell. erklæring (1.2). dette stem-
mer ikke overeens med hans Opførsel ved
at erklære paa Angivelsen. Stampe.1.432.
MO. 1.2) give udtryk (især i ord) for sin

mening, overbevisning; give til kende; ud-
tale, (især om tilkendegivelse i mere højtide-

lig form, i form af en forsikring olgn.). *jeg

dig ærlig vil erkleere . .
|
Andromache

60 har ey sin Hector elsket meere. Falst.Ovid.

18. (han var saa) udmattet, at han indtU
videre, som ogsaa den ældre M. erklærede
ham, ikke kunde tænke paa nogen Fort-

sættelse af sin Fodvandring. Hauch.VI.108.
han erklærede beredvilligt (ell. efter no-

gen overvejelse^, at han ikke havde grund
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til klage
j
jeg erklærer herved paa tro

og love, at (osv.)
\ fl

i forb. m. for ell. (nu
1. br.) m. adj. som præd.: tillægge en vis

egenskab, beskaffenhed; betegne som; om-
tale som. de erklære Sandheden util-

gængelig for Menneskene. Mynst.Betr.Lll.

erklære en for en hykler
j jf. (sj.): Skulle

vi erklære Lovene for at tale Sandhed
€ller el. Horreb. II. 264. (m. overgang til

bet. Is) om højere myndighed, især domstol:

Høysg.S.47. Dommerne erklærede . . Ægte-
skabet for ugyldigt og begge Børnene for

nægte. Hrz. Ton. 70. 1 det han siger: en
ny (pagt), haver han erklæret (Chr.VI
afvig.) den første for eanxmél. Sebr.8.13.

1.3) iscer om en overordnet person: give
meddelelse tU en større kreds eU. offentlig-

heden om en beslutning olgn., truffet af
en selv ell. en anden højere myndighed; be-
kendtgøre; forkynde. Kongen erklæ-
rede, at (han vilde) føje dem derudi. Holb.

DH.1L649. Andræ havde . . erklæret
Rigsraadet, at man havde forelagt det For-
slaget til Vedtagelse eller Forkastelse.
NeergaardJ.11.33. især i forb. 8o»» erklære
i acht (se Acht, II. Akt), (i) belejrings-
tilstand, krig (se disse ord). H (nu sj.)

m.h. t. forlovelse: gøre officiel; dekla-
rere (1). (i marts) blev Forlovelsen mel-
lem Kong Erik af Danmark og den sven-
ske Prindsesse Ingeborg offentlig erklæret.
IngÆM.III.166. sa£F.V.lol. Neppe var
(han) kommen hjem . . før vor Forlovelse
høitidelig i et stort Selskab erklæredes.
Hauch.lV.321. || i forb. m. for eU. f præd.
tU obj. eU. lign. konstruktion : højtideligt for-
kynde som; proklamere som; udntevne til.

Caligula . . besluttede at erklære sin Hest
Incitatum til Romersk Consul. Holb.Herod.
105. adskillige maadelige Personer (blev)

udi de allerældste Tider . . efter deres Død
erklærede Gnder. sa.Ep.IV.20. Efter ad-
skillige Feldslag blev (Knud d. store) er-
klæret til Konge . . for det halve Enge-
land. AfaZZ.S^H.675. den nye franske Re-
?ublik (var) erklæret Ing.EF.VIII.109.
'rankrig blev erklæret for en republik

\

U) (jf. bet. 2.3; især CP; m.Lt. en følelse

(især kærlighed): give udtryk for; aaben-
bare. hånd (har) aldrig erklæred sit Hierte-
lav uden paa en meget forblommed Maa-
åe.Bolb.Vgs.(1731).T.l. især i udtr. som
erklære (en) sin kærlighed (jf. Kær-
lighedserklæring samt erMære sig u. 2s),
iustaa sin kærlighed (over for); især: fri.

sml. (spøg.): Er De forlibt i ny fransk Ko-
medie, saa lad være med at erklære den
KjærUghed i vore Spalter. Schand.TF.II.
283. 1.5) {vist videre udvikling af 1.3; egl. :gøre
klar o: ren, sagesløs, jf. rense, skær olgn^
•f erklære uskyldig og sagesløs; retfærdig-
gøre offentlig; rense (for en beskyldning),
(de, som) tiltalis for Sager, som deris Ære .

.

paagielde, maa ej Øvrigheds Sæde beklæde,
tør end de ved endelig Dom frikiendis og
erklæris. DL.3—4—4. Moth.E82.

be'ji

2) refl. 2.1) (nu næppe br.) tU bet. la; t

forb. m. om eZZ. paa: afgive betænkning
eU. erklæring (I.2) om. Han maa nølere
erklære sig derpaa. VSO. At erklære sig
over en Sag.JfO. D&H. 2.2) (især Gi) til

bet. 1.2: give (sin mening, overbeinsning) til

kende; udtale sig; m. præp. om eU. (nu
næppe br.) bisætn. : HoWJ'ean.II.o. han burde
først tydelig erklære sig, hvilket af to han

10 sluttede forvist. R0ysg.lPr.ll. MO. Moder
. . vimsede om og havde travlt i Anled-
ning af mig . . jeg maatte erklære mig om
hundrede Ting, som galdt min Bekvemme-
lighed, men som jeg ikke havde Spor af

Begreb om. AndXx.DB.79. jf. f: de Sven-
ske havde erklæret sig (o: erklæret krig),

og stode som Fiender for Kiøbenhavn.
Mall.SgH.110.

|j
(efter fr. se déclarer; med.,

nu næppe br.; jf. u. 3.2 slutn.) om et sygdoms-
20 tilfælde: ytre sig saa tydeligt, at dets art kan

bestemmes. At fortvivle over Noget . . er
Begyndelsen, eller det er, som naar Læ-
gen siger om en Sygdom, den har endnu
ikke erklæret sig. Det Næste er den er-

klærede Fortvivlelse, at fortvivle over sig
selv. Kierk.XI.133. I nu især i forb. m.tor
eU. m. adj. som præd.: give (især: offentlig,

[f. bet. IsjtU kende, at (osv.); betegne sig som;
kende sig som. 'Ved Romsdals Kyster

30 han styred til Land | Erklærende sig for
en Fiende. StormJSDJ.43. erklære sig (for)

overvunden, skyldig
j
erklære sig fallit

(ogs. overf, se fallit og Falliterklæring)
j

han erklærede sig (for) renonce j 2.3) (jf.
bet. i.i) især m. præp. for: give udtryk for
en (især: venlig) følelse (for); udtale sig tU
gunst (for), erklære sig for eens Person.
vAph.(1772).I.33o. Det erklærer jeg mig
for eller imod. VSO. D&H. jf bet. l.s:

40 han erklærede sig for at være en svoren
tilhænger (eU. en absolut modstander) af
parlamentarismen

j
(sj.:) Her finder sig

vel tusinde Grunde, som erklærer sig paa
den HeUige Skriftes Partie. Ew.(1914).1.12.

II
(nu især spøg.) spec: give udtryk for dl.

aabenbare sin kærlighed tU; ogs.: frt. Jeg
er forsickret om, at min Person staaer Jom-
fruen selv an, og at hun icke har tordt
erklære sig for mig alleene af Frygt for

50 hendes Moder. Holb.Tyb.V.3. saasnart han
var kommen tilbage fra Reisen, erklærede
han sig for hende. Ing.EF.VJ8. JPJac.
11.333. nu især abs. : (han) havde erklæret
sig, og faaet et Afslag. Gylb.Novel.II.85.
D&H.

3) (især m) part. erklæret som adj. 3.1) m.
pass. bet., især i forb. m. en gen. H tU bet. i 2 :

almindelig omtalt ell. bekendt som. (htm)
var Kongens erklærede Frille. Grundtv.

60 Snorre.III.181. hendes Kammerpige . . er
hendes Ægtemands erklærede Elskerinde.
aylb.(1849).III.27. \\ til (I2 og) 1.4: som
man særlig har kastet sin gunst paa; ud-
kaaren. Professoren sad og tænkte paa
Johannes Ewald, hans erklærede Yndlings-
digter. ieoi).2'Æ42. 3.2) (til 1.2 og 2.2) m.

88*
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aktiv bet: som har erklæret sig for ; udtalt;
absolut; aabenlys; udpræget, en er-

klæret Fritænker. PMøll.II.305. Han er be-
gyndt som erklæret Beundrer af Heine.
Brandes III.432. han er en erklæret fjende
ell. hader af krig

j f i superl.: (Johann
Goch var) den erklærteste Fiende . . af

alle scholastiske Begreber, AGRudelbach.
ChristeligBiographie.(184b).62. || om sygdom:
som er saa vidt fremskreden, at dens natur
kan erkendes med sikkerhed; udtalt, jf.
Kierk.XI.133 (se ovf. u. bet. 2.2). nu kun
billedl.: afgjort; ubetinget; tydelig, det vilde
være erklæret Galskab, om Faderen . .

for en saadan Forseelses Skyld vilde for-

dre Barnet straffet med Rasphuus-Arbeide
paa Livstid. smst.XIV.178. jf. bet. 3.i; Anser
De virkelig A. for begavet? Jeg troede,

det var en Middelmaadighed af den mest
erklærede Sort. EBrand.GG.37.
Erklæring, en. flt. -er. vbs. til erklære.

1) til erklære l.i. l.i) (emb.) i udtr. som
tfistille en (en sag) til erklæring, sende

(en sag) til en embedsmand med paalæg om
at udtale sig om sagen. Disse Beskyldnin-

fer bleve skikkede de Evangeliske Præ-
ikantere til ÆrMæTing. Eolb.DE.II.238.

TroelsL.VIIl.132. 1.2) mere krnikr., om den
mundtlige ell. skriftlige tilkendegivelse, hvor-

ved man gør rede for ell. forklarer noget.

Efter denne Erklæring tænker man da,

at ingen med Føye kan støde sig over det
lille Ord bør. Eøysg.AG.a2'>. Emilie . . ind-

fandt sig og fordrede en Erklæring over
hans Opførsel. Eauch.IV.452. CBernh.X.
22.

II
nu kun emb.: redegørelse; betænk-

ning; (embedsmæssig) udtalelse om
visse (faktiske) forhold olgn. Eolb.Eh.
11.182. Øvrighedens og andre Vedkom-
mendes Betænkninger paa Undersaatter-
nes deels Forestillinger deels Klager til

Kongen eller de kongelige CoUegier kal-

des i daglig Tale Erklæringer. Baden.JurO.
afgive en erklæring, afkræve (en embeds-
mand) en erklæring j 2) (O ell. emb.) til

erklære I.2; især m. mere konkr. bet. VSO.
Professor Oehlenschlagers Erklæring til

Publikum om hans personlige Forhold til

Justitsraad Baggesen, (bogtitel.1818). „den
Venusinske Digters" Erklæring i Ajs poe-
tica: „at flittig Kunst tU Rigdom af Geni
bør ægtevies i ægte Poesi". PEatis.III.65.

jeg maatte afgive en erklæring paa tro

og love til øvrigheden, om at jeg ikke
havde nydt fattighjælp > 3) til erklære l.s.

Eolb.Anh.64. især i ssgr. som Krigserklæ-
ring

Il
spec. (nu næppe br.): deklaration

(1) af en forlovelse. Forlovelsens høitide-

lige Erklæring (skulde) finde Sted . . i det
Øieblik, et glimrende Fyrværkeri antænd-
tes i Ua.ven.Ing.EF.V.152. jf: det faldt

Ingen ind at finde noget Anstødeligt i Er-
klæringen af hendes hidtil hemmeligholdte
Ægteforbindelse med Skipperens Søn. smst.

VI.143. 4) til erklære 1.4: f Sinds Erklæ-
ring (o: at erklære sit sindelag, erklære sig

for ell. mod). vAph.(1772).II.292.
\\ især (nu

1. br.): kærlighedserklæring. „Jeg elsker Dig
inderlig, Amalie!" . . det var første Gang,
han havde giort en bestemt Erklæring.
Kruse.(Rahb.LB.I.154). *Mon

|
Han mig

en Erklæring gjør? Eeib.Poet.IV.113. Kierk.
1.278. 5) t (jur.) til erklære 1.5: offentlig
udtalelse, hvorvedman renser ell.retfær-
diggør en for en usand beskyldning, med

10 Afbedelse og anden Erklæring (skal han)
efter Dommens Sigelse giøre den, som saa-
ledis forurettet er, nøjagtig Satisfaction.
DL.6—8—6. Moth.E82.
erkyndige, v. [Br'køn'dio] -ede. vbs.

(1. br.) -else (vAph.(1759). VSO.). (ænyd.
erkundige, erkyiid(ig)e; fra ty. erkundigen,

t erkiindigen; jf. kyndig) i) f skaffe (no-

gen) oplysning ell. kundskab (om noget);
underrette; meddele, (m. præp. omj. Jeg

^ maa strax hiem, for at erkyndige ham om
dette. Eolb.Pern.1.8. hun bliver erkyndiget
om Aarsagen til hans Borteblivelse. sa.

Masc.II.3. sa.JE.I.341. 2) (nu kun CO,

1. br.; jf: „Talespr., ikke hyppigt." Xerin.)

refl. : (søge at) skaffe sig oplysning ell. kund-
skab om noget (især v. hj. af forespørgsler^

efterforskninger olgn.); forhøre sig; spørge;
især i forb. m. om (sj. angaaende. VSO.).
erkyndige sig om Sagens Beskaffenhed.

io DL.4—8—2. jeg har allereede . . erkyn-
diget mig, om højtærde Madames Tilstand
og Sundheds Forhold. jffoZfe.JBars.27. 7. be-
tragt hans Opførsel imod . . hans Under-
havende, den Omhyggelighed, med hvil-

ken han erkyndiger sig ved mig om alles

Tilstand og Opførsel. JSneed.1.91. Har du
aldrig erkyndiget dig om hende? Aldrig
skrevet? Gylb.XII.147. da erkyndiger han
sig nøie, hvor den enkelte Vei fører hen.

40 Kierk.VIII.312. Hvorledes mon Drikke-
vandet er derude? Det glemte jeg at er-

kyndige mig om. Tops.II.396. Cavling.A.I.

197.
II
som vbs. uden refl.pron.: Ved nølere

Erkyndigelse kom man efter, at &c.
VSO.
t erlange, v. Cerlånge(s). Eøysg.AG.

87). -ede (DL.1—24—22. Eolb.Intr.L224.
VSO.) ell. (sj.) -te (Sort.ES.G3r; jf: (den)
erlangde Frihed. Eolb.Eh. II. 248). vbs.

50 -else (DL.5—6—5. EPont. Atlas. IL 196,

VSO.). (ænyd. d. s.; fra ty. erlajagen; jf. an-
lange) 1) komme hen til noget, som er i be-

vægelse foran en; indhente; naa. l.i) trans.

*som Dyred, der drives ved Jagt,
|
Indtil

det i Snaren erlangis. Sort.ES.El ». 1 .2) intr.;

i forb. erlange til, ankomme til; naa til.

vAph.(l 759). 2) komme i besiddelse af noget

(især ved stræben, flid); erhverve; opnaa;
ogs. om hvad der tildeles, tilfalder en ved

ho skæbnens tilskikkelser, et tilfælde olgn.: faa,
saa fremt hånd tilbørlig Flid og Middel
hos Debitoren haver anvent om rede Penge
at erlange. DL.3—17—40. han beder . . om
vinding og arbeide, og det, som ved hæn-
derne erlanges (1871: Held i Hænders-
Gieniuig).Visd.l3.19(Chr.VI). *Dog skal
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jeg lade see, at jeg er icke bange |
Men

skal vel giøre mit en Seyer at erlange.

Holb.Paars.59. Mange Skrantinger erlange

i en sund . . Hustrues Arme . . Styrke og
Helbred. Tode.ST.lJ33. (kundskab) erlan-

ges ved menaeskelig Flid. PAHeib.US.226.
at erlange gode Dage. Bagges.Llå. 'Mos-
sede Grene

|
Grøde erlange. Gi-undtvJPS.

JF.565. *Skytsguderne
|
Erlange skal Bælg-

irugter udi Mængde,
| Og dertil herlig

Rus. Meisling.MK.129. jf.: enhver seer vel

selv, hvorledes de Sammensatte Tempora
vedHjélpe-ordene erlånges^3;„/a<i8", „dan-
nes"). Høysg.AG.87.

I. Erle, en. ['Brla] flt. -r. {ænyd. d. s.;

fra no. erla, oldn. ertla; dim. af oldn. arta,

(se AtUng^, besl m. lat. ardea, hejre; sj.) V
vipstjert, MotacUla (alba). Den gule Érle
- . er af en Musvits eller Kiødmeises Stør-

relse. vAph. Nath. II. 233. RafjT. (1 784). 354.
*en Erle, | . . bag sin Vinges lune Læg

|

opvarmer Gjøgens Ufreds Æs.JFibiger.
{Diod.)Gr.l87. (jf. Kalk.1.480. VSO.).

U. \ Erle, en. flt. -r. {fra ty. erle, se

I. El) 5r «^ -ti/nus Toum. *Hvor hen mel-
lem Erler

j Smaavoverne trille | De ris-

lende Perler. Bagges.Danf.11.374.

t erledige, v. -ede. (ænyd. d. s.; fra ty.

erledigen; jf. ledig) gøre fri; løslade; be-
fri (fra fængsel), (han) erledigede Biskop
Jens Beldenak, som . . af Kongen var ar-

restered. fibH>J[)J.IJ.i09. smsiÆ3. vAph.
(1759).

t erlidt, part. adj. {ænyd. erleden, er-

liden; efter ty. erlitten, perf. part. af er-

leiden; jf. lide) kun i forb. (den) erlidte
skade, (den) skade, man har udstaaet, lidt,

haft. Skipperen (bør) erstate Befragteren
al sin erlidte Skade. PZ..^

—

2—8. smst.4—
6—6.
erlægge, v. [Br'læga] præt. -lagde; part.

-lagt. vbs. -else (JSolb.DHJ.495. Lassen.AO.
605). {ænyd. d. s.; efter ty. erlegen, ned-
lægge (fx. vildt), udrede) 1) (især jur. ell.

emb.) give ell. udrede (penge olgn.), som man
er blevet skyldig; udbetale; især m. obj.,

som betegner afgift (skat, bøde): betale
(1.2). være frj for siette og tiende Pengis
Erleggelse. DL.5—2—79. Holb.Ep.IV.21.
(vi) forskaffede os . . ved nogle Kroners
Erleggelse, Adgang til det offentlige Bib-
liothek. Overs.afRolbLevned.26. enhver Ex-
traskat, som blev paabuden overalt i Dan-
mark . . skulde (ogsaa) erlegges paa Born-
holm. S?a»{pe.IF..38. *Du Slagter, som har
yppet Trætten,

|
To Mark erlægger her

i Retten. TTess.S^. Til den paafølgende Ter-
min bleve alle Renter af Statspapirerne
rigtigt erlagte. 0rsf.FIIJ.9O. Schand.O.II.
276. den prompte Erlæggelse af de maa-
nedlige Skolepenge. Drachm.E0.220. Las-
sen.A0.605. jf.: Mandag Morgen, da Brud-
gommen erlagde sin Morgengave til Bru-
den (o: ved bryllupper i det 16. aarh.).
TroelsL.XI.108. 2) f m. obj., som betegner
det, der gives vederlag ell. erstatning for:

betale (1.3); erstatte; gengælde. vAph.
(1759). uegl.: jeg skal inden kort Tid til-

strækeligen vide at erlegge din Omhue
som bringer mig saa dyrebar og hærlig
en Tidende. KomGrønnegJI.11.
t ermeldt, part. adj. {csyiyd. d. s.; fra

ty. ermeldet) som tidligere er omtalt; be-
meldt(e). saafremt de ei ville straffes som
før ermældt. Cit.l711.(KbhDipl.VIII.163).

10 Jorden paa ermelte Morsland findes nogle
Steder skarp. Cit.l735.(JySaml.4R.III.261).
TorkildBaden.Forklaring.(l 78 7).66.

t ernaa, r. {jf. sv. ernå; dannet afnaa.
efter erholde, erhverve olgn.; sj.) naa;
opnaa; vinde. (m. h. t. kundskab, indsigt:)

de fornemste Naturlove . . uden hvis grun-
dige Kundskab ingen kan være en retskaf-

fen Physicus, og som ei kan emaaes uden
. . Indsigt i Mathematiken. SuhmJI.87.

20 ernære, v. [sr'næ'ra] ernære(r). Høysg.
AG.19. -ede. vbs. (1. br.) -else (VSO. MO.)
ell. -ing (s. d.). (æni^d. d. s.; fra ty. emåhren)
1) skaffe den tH livets opholdelse nødvendige
næring; føde; nære. Qvinden flyede i

Ørken, hvor (de) skulde ernære (Chr.VI:
føde; hende. Aab.12.6. »Du ^a : ^M<i; kalder
Brødet frem af Muld ; I Du Ravn og Spurv
eTnærer. Ing.RSE.VII.170. m. tings-subj.:

hvad Under, at Jorden ikke kan ernære
MYo\ket.OeconT.VI.56. jf: 'Fra Himlen
dryppe Fedme, |

Ernærende vor Jord.
SalmHus.59.6. ordspr.: Fred emSbrer (alm.:

nærer^ u-Fréd torterer. Høysg.AG. 19. U
nu især (naturv.) : tilføre (en organisme) de
til livsvirksomhedens fortsættelse nødvendige
næringsstoffer; give ell. skaffe ernæring
(1.2). Saften af Maden ernærer Legemet.
VSO. Blodet er den ernærende "Væske for
alle Legemets Organer og Væv. OBlnch.

40 D.^1.93. Alene kimne (fedtstofferne) ikke
tjene som fuldstændig Næring. Ernæret
alene med Fedt vil Organismen gaa til

Grunde. Sal.VI.74. m. person-obj.: Fysio-
logernes Undersøgelser . . kommer til

Nytte, hvor det gælder om at fastsætte
Kosten for større Grupper af Mennesker,
der skal ernæres under et. Frem.2iL.208.
rene Vegetarianeres Muskelkraft (er) rin-

gere end normalt ernærede Menneskers
50 paa samme Størrelse og Vægt. smstJ211.

(refl.:) De Planter, som ikke indeholder
Bladgrønt . . er ude af Stand til at ernære
sig af uorganiske StoUer. Hag. III. 468.
(huletidens) Mennesker ernærede sig . . af
Østers, Fisk og varmblodige Dyr. J^'rew.

ML.210. 2) (især m) skaffe det tU livets

ophold nødvendige: forsørge; underholde.
2.1) (nu 1. br.) Moth.E83. Med de Ind-
komster kan han ikke i disse Tider er-

60 nære Kone og Børn. FSO. min Moder syg-
nede og hendes Pleie og Ernærelse over-
lodes til mig alene. Blich.(1905-07).1II..517

.

jeg kan ernære Dig ved Professionen.
HCAnd.VL25. D&H. jf.: de drev en Han-
del, der netop kunde ernære Familien.
Blich. (1905 -07). III. 51 7. Kierk. XIV. 334.
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2.2) refl.: skaffe sig sit underhold; især
m. præp. ell. i forb. m. som. At ernære sig
med (MO.: af.; nu alm.: \ed) sine Hænders
Arbeid.FSO. Han ernærer sig, som han
kan. smst. (Jøderne) ernærede . . sig i de
fremmede Lande ved Handel, Haandvær-
ker og Dagløn. Mynst.Bispepr.(18oO).45.
Lieb.DQJI.36. Efter at have lært Tømrer-
?rofessionen ernærede han sig en lang
id som RaanåvæTkeT.Pol.^yi2l903.B.2.

sp.d.
II

(sj.) som vbs. uden refl. pron. : Frem-
med Arbeids Indførsel giør Ernærelsen
vanskelig (o: gør det vanskeligt at ernære
sig) for vore egne Haandverksfolk. F<SO.
Ernærer, en. 7s;V 1) <ii ernæret: Land-
brugerne var Danmarks Ernærere. Po/.^Vs
1921.7.sp.6. 2) til einæie 2.y; (familie) for-
sørger. vAph.(1759). ved hende er jeg
Familiens Hoved, ved hende er jeg Hu-
sets Forsvarer, dets Ernærer, Børnenes
Yærge. Kierk.VI.91. D&E. Ernæring,
en. {efter ty. ernahrung; <VSO.(1793)) vbs.

til ernære. 1) til ernære 1. l.i) som vbs.;

især (naturv.) m. h. t. mennesker, dyr, plan-
ter: optagelse og bearbejdelse (sarnt ud-
skillelse) af næringsstoffer. denne ('/'or

dyr og planter) eiendommelige Vedlige-
holdelsesmaade, der ogsaa kaldes Ernæ-
Ting.Eschricht.LærenomLivet.(1850).193.'De
enkelte Vævs Ernæring foregaar ligesom
hele Organismens ved et uafbrudt Stof-

skifte. Panum.196. Planternes Ernæring
(er først) i 19. Aarh. . . blevet studeret med
tilfredsstillende Resultat. Ifa^rJJJ.^68. 1.2)

(< MO.; især naturv!) konkr., om de til livets

opholdelse nødvendige stoffer; næringsstof,
-middel. S&B. den bedste Ernæring for
et (spædt barn) er ubetinget Moderens
Mdd\k.Frem.ML.181. For at Ernæringen
kan kaldes passende og god, maa den
være saa rigelig, at den . . erstatter det
Stoftab, som Legemet stadig lider . . En-
delig maa den indeholde de for Legemet
nødvendige Bestanddele. SNordentoft.Vore
Sygdomme.(1904).60. 2) (sj.) til ernære 2;
kun i ssgr., se Ernæringsliv 2. jf: (de
asiatiske eskimoer har) bevaret deres (op-

rindelige) Ernæringsmaade; (paa havet)

henter (de) deres Bytte.WDreyer.Natur-
folkenes Liv. (1898). 182. Ernærings-,
i ssgr. især (naturv.) til Ernæring l.i, fx.
-organ, -sygdom, -system, -tilstand.
-liort, et. [1.2] {indført ved fødemiddel-
rationeringen 1917; især emb.) kort, for hvilket

der (fx. under rationering af levnedsmidler)
udleveres visse (mængder af) fødemidler (jf.
Brød-kort, -mærke. Byttekortj. Beroliget
ved denne Forjættelse (o : om verdensfred)
gaar de sidste Gæster (hjem) for at brænde
deres Ernæringskort og støbe Kanoner om
tU Plovjern. JohsDam.H.37. -liv, et. 1) [l.i]

(naturv.; 1. br.) livsvirksomhed i en organisme,

hvorved den ernærer sig; ernæring (1). Esch-
richt.LærenomLivet.(1850).195. S&B. 2) [2]

(sj.) om de virksomheder, hvorved en person
(en bys, et lands befolkning) ernærer sig; næ-

ringsliv, -sknd, et. [l.i] (bot.) skud (paa
planter), der kun staar i ernæringens tje-

neste (bærer blade; mods. Forplantningsskud).
MentzO.Bill.l8.

t ernedige, v. {fra ty. ernotigen; sj.)

gøre nødvendigt; nødvendiggøre, saa
ofte det ernødiges. Reskr.^'>/9l743.

erobre, v. [eiro'bra] (f erøbre. Dume-
tius.III.84. t erøvre. Moth.E119). -ede. vbs.

10 -ing (s. d.). {ænyd. erovre, erøvre, erøbre
(jf.sv.Qrbvx2L); fra ty. erobern, f erobern,
ell. mnt. erovern; af ober, se over, jf. over-
vinde, overgaa, lat. superare olgn.; ikke
bibl. og næsten ikke dial. (jf. dog Feilb.))

1) med vaabenmagt bringe under sit

herredømme, i sin magt ell. besiddelse;
underkaste sig (et land, en by, et folk
olgn.); indtage; overvinde; bemægtige
sig (et bytte olgn.) ved ell. i krig. Denne

20 ulyckelig Bye skal falde, har Hånd sagt,,

men den kand icke erøbers, førend den
blifver antasted af den, som har Herculis
Vaaben. Dumetius.IIL84. Dette Tog synes
mere at være skeet for at erobre, end for
at beholde. OGuldb.(MO.). Der erobrede
de et stort Bytte.7Å0. Jomsborg . . blev
indtaget, og Rygen erobret. Molb.DH.I.415.
Spanien var okkuperet; men nu skulde
det ogsaa erobrQS.Blich.II.147. det ero-

ia brede (krigs) bytte var overordentlig stort

;

jf.: Hagen Adelsteen . . vandt et betydeligt
Stykke Land til Kronen uden at erobre
det (o: uden krig). Mall.SgH.353. 2) overf.

2.1) (især spøg.) ved magt, list olgn. bringe
i sin besiddelse; gøre sig til herre over;
bemægtige sig; skaffe sig. Mademoi-
selles ved Proces erobrede Bolig. SeAand.
IF.155. sa.VV.345. Præsten . . erobrede
øj eblikkelig Samtalen. Pont. LP. VIIL 87.
Kunsthandlerne kappedes om at erobre
(Corots) BiUeder. KMads. Corot. (1920). 57.

2.2) gøre stærkt indtryk paa (en person,
især: afandetkøn); vække ens elskov; vinde
ens hjerte; indtage. Og nu den naadige
Frøken! hvem I . . fra Vuggen have lært
. . at erobre, og lade sig erobre. Bahh.Tilsk.
1797.310. Esm.1.1. jf: Han gik længe om
Bord med hende (jf. I. Bord 8 sp.lOOO 1.45),

førend han kunde erobre hendes Hierte.

å) VSO.
II

(uegl.) uden forestilling om erotisk

betagelse: gøre stærkt indtryk paa; virke
betagende paa. Forfatteren er ganske
erobret af Golåschmidt. PLevin.(Tilsk.l919.

11.424). Det er ikke en Bog, der erobrer
fra første Blad. smst.l921.1.215. erobre-,
i ssgr. især (&, 1. br.) til erobre 1 (jf. Ero-
brings-j; fx. -lyst, -lysten (Ing.V^.1.114),
-syg (Hrz.lX.316), -syge (MO.). erobre-
lig, adj. (sj.) som kan erobres (1). *ik-

60 kun med Magt (sværdet) erobreligt er.

Pram.Stærk.195. G) Erobrer, en. fit ,-e»

1) til erobre 1. JSneed.I.30. Hin Erobrer
græd . . da han ingen flere Lande fandt
at undertvinge. Bagges.L.1.267. (ad disse

veje) stræbte Israels Børn at trænge ind
i Palæstina . . ad dem kom de første ma-

40
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homedansk-arabiske Erobrere. 0rst.YIJ.72.

Polens Erobrer, Suvarow. fi^aucA.1.85. S&B.
2) overf. 2.1) til erobre 2.i: Drachm.D.*xir.
EEannover.NA.290. 2:2) til erobre 2.2. Han
var . . en utrættelig BeUer, og vilde gjeme
ansees for . . en uimodstaaelig Erobrer hos
de Skjønne af alle Stænder. Ing.KE.1.68.
Erobring:, en. (f Eravring. Moth.^ElW).
flt. -er. vbs. til erobre. 1) (især G) tU
erobre 1. t.i) som vbs. Alexander maatte
af Mangel paa villige Soldater standse
midt paa sine Erobringers Bane. Etc.VI.
306. det fremmede Fo&, hvis Behersker
han ved Erobring var hle\en. MolbJ)IIJ.
407. S&B.

II
(nu 1. br.) i farb. gøre en

erobring, erobringer (jf. u. bet. 2.ij.

(kongen) giorde Erobringer oden at be-
smitte sig . . med Blod. Schytte.IBJI.87.
MO. 1.2) Konkr.: noget, der er erobret (især

oni landomraade). MO. GoldschmJ.340. kan
vi ikke faae Knud den Stores Erobringer,
saa vil vi idetmindste have alle Valde-
mar Seirs og Dronning Margrethes. Schack.
11. 2) (især spøg.) til erobre 2, især til 2.2.

2.1) som vbs. hvad Forsvar . . kan der .

.

findes for Konen, der jager efter Ero-
bringer. j8a^6.TiM.i79j[.^04. *Skjøndt dig
Damerne med Ret | Elske . .

| Og uagtet
saare let | Hver Erobring dig maa være.
Eeib.PoetJII.24. Erobringen af en Kvinde.
Ejortø.(BerlTid.^'/,1921.16.sp.o).

\\ isceriudtr.

gøre en erobring, erobringer (jf. u.

bet. is). Adr.UT.1767.nrJ3.2. AtBolersken
. . søger at giøre Erobringer . . det er nn-
tUT]igt.Bahb.Tilsk.l791.203. (greven) har
gjort en solid Erobring her, uagtet sit

udsvævende Levnet. Ing.LB. 111.45. Jeg
havde gjort „en lille Erobring". Goldschm.
V.9. SchandJF.Wl. 2.2) konkr.: person, som
man har erobret. MO. Jeg var temmelig
forlegen med Maaden, hvorpaa jeg skulde
behandle min ^robrmg. Chievitz. FG. 44.
TopsJII.302. jf. : den muntre og altid be-
redte Elskerinde, min Erobring og mit
BjtXe.Nans.M.149. Erobring^s-, t ssgr.

især (næsten kun W) til Erobring l.i (jf.
erobre-j. -krig, en. (nu 1. br.) angrebskrig.
MO. S&B. -lyst, en. NTreschotc.(MO.).
den politiske Samtale om Kongens Ero-
bringslyst og store Planer. In.9.7S.7.60.
S&B.

Il overf.: han var bleven greben af
den Erobringslyst, den Tørst efter Videns
Magt, som vel hver en Aandens Tjener .

.

har følt. JPJacJIJ39. -lysten, adj. fx.:
[2a] et Ansigt som (ikke) vil faa nogen af
Hovedstadens erobringslystne Lapse til at
vende s\g.Ejemmet.l912.102.sp.3. -syge,
en. Birckner.TrJ38. En af Herskelystens
største Yttringer er, som bekjendt, Ero-
bringssygen. Ørst.I.16o. S&B.

||
[2.i] denne

tidlige Kjærlighed vil gjøre hende util-

gængelig for Coquetterie og Erobrings-
syge. Gylb. (1849). I. 62. [Thomam ]. Onkel
Niels.(1854).64. -tog, et. Nu strakte de .

.

deres Plyndringer og Erobringstog Nor-
den for (floden). MolbJDEJ.3o2. S&B.

||

overf. : Naturforskningen . . trænger frem
paa dristige Erobringstog. Sfiee^aarrZ.OJ.
23.

03 Eros, en. ['e'rms] (fra gr. eros (gen,
érotos, jf. Erot^, kærlighed, elskov; som
propr. : kærlighedsguden Eros; 1. br.) (sanse-
lig) elskov; attraa; kærlighed fj/. Ero-
tikj. Eierk.VI.36. Den store Eros.Leop.
(bogtitel.1902). (Tliorvaldsens „Amor") bliver

10 et spøgende barn uden synderlig eros. Let-
terst.tidskrJ917.33o. hans SanseUv .. væg-
rede sig i Afsky mod den vulgære Eros.
FrPoulsen.EE.274. Erot, en. [e'ro-'d] flt.

-er. (af gr. eros, i flt. érotes, kærligheds-
guder, se Eros; især i flt.; O ell. æstet.) lille

kærlighedsgud; amorin. En kranset
kvindelig Figur . . bærer paa Armen et
vinget Drengebarn, der formodentlig maa
være en Erot, medens Kvinden ganske

20 sikkert ikke er Afrodite, men maaske en
Nymfe, der er Erotens Moder, JLange.MF.
35. Der legede . . formummede Eroter i

det bevægede Smil om hendes skønne
Mund. Pont.LP.VIlJ21. (loftet) var bestrøet
med tusind røde Rosenknopper, hvorimel-
lem Rafaels femten Eroter legede. OBung.
D.37. 'Parken sværmer med Eroter. ] Pi-
ger går på spidse Sko, | Mandfolk går
på store Poter. TomKrist.F.88. CD Ero-

30 tik, en. [ero'ti^] (græc, a/" Erotiker, ero-
tisk) hvad der er præget eU. bestemt af (sanse-
lig) elskov, især (erotiske) stemninger, følelses-

liv olan.; det erotiske (i den enkeltes følelses-

liv eu. i forholdet ml. mand og kvinde); ogs.:

(sanselig) elskov eU. attraa. Kierk.VI.41.
Hos de unge Piger giver den dæmrende
Erotik sig (undertiden) Udslag i et eller
andet usundt religiøst Sværmeri. JKPonf.
PsychiatrJJl. En let Erotik var i Luften.

^ JVJens.0M.50. jf. (spøg.) : først naar . . Fedt
har lagt sig over (alkenes) Krop og gjort
deres Indvolde hvide, er de klare til Ero-
tikens Strabadser. KnudBasm.D0.87. Ero-
tiker, en. [e'ro'ti^ar] flt. -c. (af gr. eroti-
kos, se erotisk; 1. &r.) 1) (æstet.) forfatter af
erotiske digte; elskovsdigter. JBaden.FrO.
Meyer. 2) CP person med stærk tilbøje-
lighed til erotik; ogs.: person, som er er-
faren, kyndig i elskov. Der var til alle

90 Tider nogle Mænd, enkelte, som (forstod,
at guderne ved kvindens hjælp vilde binde
manden). Disse kalder jeg Erotikere . .

Mændene kalde dem Forførere. Kierk.VI.
74. smst.XIIlJOo. Den meget lidt præste-
lige Erotiker (overs, af eng. amoristj, Esaias
Tegner. Børd.TB.234. erotisk, adj.[e^ro^-

tisg] (af gr. erotikos, afl. af eros; især O)
adj. til Eros og Erotik: elskovs-; kærlig-
heds-; sanselig, (hun havde) ingen Friere

M havt. Selv var hun ikke af nogen erotisk
Natur, men noget undinekold. Oehl.Er.rV.
153. Galanteri koster Intet, bringer Alt,

og betinger al erotisk Nydelse. iCierfe.FJ.

71. den erotiske Betagethed, hvori hun
havde ventet sin Brudgom. Pont.LP.VI.21.
De er saa tør som en Fisk. De er et
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Sammensurium af en moralsk Vandmand
og en erotisk Klipiisk. SvLa.KN.123.

I. Erre, en. se IL Edder.
II. erre, v. se irre (i bet. „opirre").

III. erre, erret, se irre, irret.

Ers-, præp,ks. se II. Erts-.

Ersttatning:, en. flt. (især i Bet. 1.2^ -er.

vhs. til erstatte. 1) (1. br.) til erstatte 1; især
konkr.: hvad der erstatter ell. kan erstatte noget
andet. Repertoiret var anlagt med (den af-
døde skuespillerinde) for Øje — og hvor var
hendesErstatning at finde ?BerlTid.^^hl921.
M.4.sp.2.

II
spec. (jf. ty. ersatz ; især yf) som

gengivelse af Surrogat, der eksperimenteres
stadig med nye erstatninger for kaffe

i

jf.: de Kaffe- og Teerstatninger, der
nu bringes i Handelen. PoU/el916. 2. sp.2.

2) til erstatte 2. 2.1) (især O^ som vbs. til

erstatte 2. udi Erstatningen (o: af skaden)
(maa) holdes saadan Orden, at den maa
agtes for den skyldigste, der . . har drevet
en dertil (o: til ugerningen). Holb.NF.1.78.
SorøSaml.I.121. MO. 8&B. 2.2) mere konkr.:

godtgørelse; vederlag; ofte: betaling
(1.2). han (kommer) løs, men uden nogen
Erstatning for den Skade og Tort han har
]iået. Holb.Kh.952. Ingen kan tilpligtes at

afstaae sin Eiendom, uden hvor Almeen-
vellet kræver det. Det kan kun skee ifølge

Lov og mod fuldstændigErstatning. Grwradi.
(1849).§87. Begrebet Erstatning (tages) i

saa vid Forstand, at det omfatter al Godt-

gj øreise, der ydes for et krænket Rets-
gode, ikke blot den, der ydes, naar Tabet
er et Formuetab (Erstatning i snævrere
Forstand), men ogsaa den, der ydes, naar
dette ikke er Tinældet (Soning), f. Eks,
Erstatning for legemlig Lidelse. Lassen.AO.
188. (hans) Hund havde bidt hendes Dat-
ter og ødelagt dennes Tøj. Enken skulde
have 16 Kr. i Erstatning. PoUyi2l903.A.2.
sp.l. han blev dømt til at give fuld er-
statning

j
Hrz.D.11.69.

\\
(især Q)) til er-

statte 2.2: betaling (2); gengæld. Ørst.II.

120. *I skal Erstatning (nu hellere: oprejs-

ningj faae for al den Uret,
|
Som her I led.

Heib.Poet.III.489. *Orangens søde Skive
|

I din Purpurmunds Indfatning
|
Fik, for

Tabet af sin Guldhud,
|
En guddommelig

Erstatning. Aarestr.B.188. "For hvert et Tab
igjen Erstatning findes. Holst, (omskriftpaa
en medalje ved industri- og kunstudstillingen

1872. OrdbS.). i Låndadelens aristokratiske

Krese (fandt Aarestrup) et Surrogat, om
ikke en Erstatning for Hovedstadens In-

telligens, brandes. JJ. 65.
II

(sj.) betaling
for en ulejlighed, tjeneste olgn.; godt-
gørelse; „drikkeskilling". Apels Plads,

hvor vi mod en ringe Erstatning til Port-
neren vidste at skaffe os Adgang. Hauch.
MfB.197. Erstatnings-, i ssgr. især

(jur.) til Erstatning 2; af de mange ssgr.

Jean, foruden de ndf. medtagne, nævnes: -an-
svar, -beløb, -dom, -krav, -pligt(ig),
-sag. Erstatninss-drift, en.(landbr.)

drift, hvorved de stoffer, jorden har afgivet,

erstattes ved gødning olgn. (mods. Rovdrift^.
LandmB.1.236. -les, adj. (sj.) hvad der
ved større Ildebrand blev Luernes Rov, var
erstatningsløst tabt. TroelsL.II.89. -mid-
del, et. [1] de sydlige Lande (spaaede) sig
i deres ædle Plante Viinranken . . et længe
ønsket Erstatnings Middel for det vest-
indiske Sukker. Olufs.NyOec.I.104. -rente,
en. (jur.) Den almindelige Erstatnings-

10 rente eller Morarente skal . . svares, naar
en Debitor ikke i rette Tid betaler sin
Gæld. Hage.^249.
erstatte, v. [sr'sdada] Høysg.AG.118.

-ede. vbs. f -else (Holb.NF.1.77. Eilsch.Phil
Brev.64. VSO.) ell. -ning (s. d). (ænyd. d. s.;

fra ty. erstatten, egl.: sætte ell. træde i stedet

for (af statt, sted), jf. ersætte samt sv. er-
såtta, ty. ersetzen)

1) lade noget træde i stedet for noget andet

20 for at afhjælpe en mangel, udfylde et savn
olgn. l.l) (nu 1. br.) især m. person-subj.:
sætte i stedet for; ogs.: bruge i stedet for,

i mangel af noget af andet; opveje, (m. det,

der kommer i stedet, betegnet ved præp. ved
ell. (nu hellere) vcxed). Jyderne . . bider e

fra Enden af ordene, dog ikke gjerne uden
at compensére og erstatte det ved Tonum
Apostrophicum. jffø?/s^.46r.^7. erstatte de
udmattede folk med friske tropper

j jf:
30 Vandet (i fossen) styrter med en forfær-

dende Hastighed ned, og erstattes uop-
hørligt ved nyt. Ørst.1.14.

Il
m. obj., som be-

tegner en mangel: i Haab om, at man maa-
skee ved Snildhed kunde erstatte det, der
manglede i Magt. Mall.SgH. 145. erstatte

sin manglende Begavelse ved Flid. D&H.
1 .2) især m. tings-subj.: indtage og udfylde plad-
sen efter; afløse; være lige saa brugelig
ell. værdifuld som; (kunne) gøre det ud

40 for. Gimle afløser og langt meer end er-

statter det skjoldtakte Valhall. Grundtv.
BrS.284. Lærdom skulde erstatte Viden-
skabelighed. HNClaus.Tale.(1843).7. Troels

L.VI.67. margarine kan nogenlunde er-

statte smør
i

}/. bet. l.i slutn.: Surrogat (er)

Noget som skal træde i Stedet for, og er-

statte Mangelen af et Andet; f. Ex. brændte
Ærter for Kaffebønner. JBaden.FrO.382.

2) yde ell. give en person, der har lidt et

50 tab, ell. som der er tilføjet en skade, godt-
gørelse; holde skadesløs. 2.1) m. obj.,

som betegner noget, en person har mistet:

godtgøre en noget med noget lige saa værdi-

fuldt (især: med penge); give (penge)er-
st atning for. *Jeg skal erstatte hende,
hvad der mangler. Hrz.KP.4. Hvo der har
fravendt sin Næste Noget af hans Eien-
dom , skal fuldeligen erstatte det. Katek.

§36. den rude, som han har slaaet i styk-

60 ker, kommer han tU at erstatte
| ||

(l.br.;

jf. bet. 1.2^ m. tings-subj. *hvis mig vorder
en Skiænk tildeelt . . som mig fuldt er-

statter i lignende Værd hin (o: som du,

kræver). Bagges.NblD.67. Skal Penge er-

statte hende den Mand, hun elsker? Gylb.

Novel.II.76.
II

(nu næppe br.) m. obj., som
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betegner noget (især: en pengesum), man er

blevet skyldig : betale (l.i). jeg (vU) gierne
erstatte dig de Penge igien.SolbJlJ.V.9.
saJs^F.Ll80. BiehlJ)QJL27. 07- betale 2a;

spøg.:) Hvad jeg har oppebaaret, bør jeg
efter Evne erstatte. Jeg har . . oppebaaret
hugg af mine Forældre, ergo bør jeg give
dem hugg igien. Holb.Er.V.2. 2^) (nu 1. br.)

m. obj., som betegner den skade, det tab olgn.,

som en person har lidt: yde gengæld for;

godtgøre (jf. Skadeserstatning/ Handler
Skipperen (mod kontrakten), da bør hånd
at erstate Befragteren al sin erlidte Skade.
DL.å—2—8. Gert Westphaler (skal) er-

statte den der ved tUføjede Skade. -ffoZfc.

GW.Y.3. ved den Priis, som Nyeheden
og Smagen giver de sidste Vare, vinde
vi saa meget, at det ofte erstatter vores
Tab paa det Gamle. JSneedJI.264. Molb.
DHJJ.80. jf.: at skaffe Erke-Bispen hans
Skades simple ErstAttelse. HolbJ)HJ1.71.
sa.HhJ.462. || m. h. t. noget abstr., især til-

føjet uret, sa^m, møje olgn.: give gengæld
ell. oprejsning for; ogs.: afhjælpe; raa-
de bod paa. jeg (skal) stræbe at erstatte

dig den Uret, du imod min VUlie og Vi-
dende har lidt. PAHeib.Sk.II130. Jeg føler

sødt erstattet et langt og vældigt Savn.
Oehl.(MO.). Gud har mangefold erstattet

mig min Ungdoms Lidelser. Blich. 1.443.
Heib.Poet.IV.306. der er begaaet Misgreb
og Vold mod Dyrehaven, som ikke kan
erstattes. BøvP.(ForskønnelsenJ918.66). jf.:
En glad Dag skal erstatte os mange Gjen-
vordigheder.firz.FJ7.i89. || f man skulde
opreyse et Kors som til Beviis paa hen-
des Æres Erstattelse (o: genoprettelse").
Holb.Heltind.II.362.

O erstattelig^, adj. (1. br.) som kan
erstattes (jf. uerstattelig/ vAph.(1764).
Tab af herlige Mænd, denne Statens uskat-
teerUgste og mindst erstatteUge Rigdom.
Rahb.Min.1788.II.89. *Erstatteligt er hvert
et Tab, Du frister. BaggerJI.506. (hver af-
ten blev flere kridtpiber) slaaede i Stykker,
men de vare let erstatteUge, thi Prisen
paa et helt Dusin oversteg ikke en Marks
Penge. Davids. KK. 34. Erstatter, en.
(sj.) til erstatte 2. vAph.(1764). VSO. || bil-

ledl.: *Mindet er en jammerlig Erstatter,
|

Kjerlig, men dog grumme fattig Ven.
Krossing.D.181.

t ersætte, v. {efter ty. ersetzen; jf.
erstatte; sj.) d.s.s. erstatte (2.2). Mængden
af det som . . udførtes, skulle rigelig er-
sætte den Afgang, som ved Toldens Af-
slag maatte skee udi de Kongelige Intra-
der. OecMag.VII.102. MR.1794.627.
t ertappe, v. -ede. {ænyd. d. s.; fra ty.

ertappen; afi. af tappe, pote, besl. m. Tap)
overraske (nogen) i udførelsen afnoget; gribe
(paa fersk gerning); fange. Nu i disse
Dage har en begyndt med en Træpil .

.

at skyde efter (jøderne) paa Gaden, paa
det han ikke saa lettelig kunde ertappes.
CitJ718.(HistMKbh.VIL3o7). præs. part. m.

pass. bet.: paa den ertappende (o: den, der
gribes), saa vel hælere som stiælere, (skal)

til afstraffelse lovlig kiendes. CitJ705.(Kbh
Dipl.VII.7ol).

I. Erts, en ell. (sjældnere) et (MothÆ86.
Staffeldt.164). [?rds] flt. -er. {æyiyd. d. s.; fra
ty. erz; besl. m. i^rtug) 1) (mineral.) mineral,
der indeholder tunge metaller; ogs. (bjergv.):

masse (i jorden), der indeholder metal; (nu
10 alm.:) malm. mange 100 ^ riig ertz . .

er nedbragt tQ smelte-hytten. Holb.DNB.
51. 'her er Ertser, Sølv fra Norges Bierg.
Oehl.D.9. Stenen (var) indsprængt med
Ertser og klare KrystaWer. Hauch.1. 159.
•De drage frem af sorten Muld | Den rige
Erts, det dyre Guld. PalM.VII.31. Sal.

VI.84. (billedl.:) *en livsalig, mild og yn-
dig Klokkerinde |

Af Dydens rette Malm
og af hans egen Erts (o^ YeTs).Wadsk.30.

» lng.RSE.VlI.230. 2) (nu sj.) legering af
kobber og et ell. flere andre metaller;
malm (jf. Bronze/ metalliske Indblandin-
ger, Opløsninger og Foreeninger blive
kaldte Ertzer eller Malme. Briinnich.M.181.
Corinthisk Erts (nti: korintisk malm/
VSO. 'Alt, hvad Grækenlands Kunst har
virket skjønnest og ædlest

|
I den pari-

ske Steen, i det korinthiske Erts
|
Smyk-

ker den vidtstrakte Hal. HolstJUSl. Gjel.

30 Antigonos.(1880)J09.

U.t Erts-, præfiks. CErs-. vAph.(1772)J.
70). {ænyd. d. s.; fra ty. erz-, aflat. arc(h)i-,

se ærke(-)) 1) {jf. ænyd. ertsfader, stam-

fader, ty. erzbischof, -engel) i subst. afl. af
andre subst., med bet.: den oprindeligste,
bedste, første (i sin art); ærke-; fx.:
Englene, Ertzenglene, Cherubineme.
Ba8th.GT.2ol. Ærts-Fader ('o: patriark).

vAph.(l 759).7.\\ især i tyske titler ; /a-, ; E r tz -

»Hertuger, Pfaltz-Græver. Hertuger. HoU).
Anh.40. Ærts-Cantsler. vAph.(1759).7.
(det tyske riges) 'ETtz-Ska.tmesteTS (smst.

36: Érke-Skatmester; Amt. Holb.Anh.39. jf.
smst.36.37. 2) m. nedsættende (ell. forstærkende)
bet.; nu alm.: ærke-. 2.1) {jf. ty. erz-bengel,
-flegel; jf. VSO.I.706) i subst. afl. af subst.

(personbetegnelser) ; fx. : (jeg) holder for, at

disse Projectmagere ere alle ertz Ée-
dragere. Holb.Bpb.11.3. VSO. Ertshan-

50 Te\.vAph.(1764). Ertshore. FSO. Jøderne
havde kaldt (Jesus) en Ertskj etter, flbr-

reb.II.342. Ertsnar. vAph.(1764). VSO.
Mesteren for Wærket (o: fabrikken), dend
Ertz Skielm (fordærvede) vores Mate-
rialier med meere hans Skielmstycker.Ære-
boe.234. VSO. Jeg maa hen at hverve 3 a
4re Ertz-Spidsbuber, som er værre end
\eg.Holb.Pern.II.2. PAHeib.US.448. Erts-
tyv. FSO. 2.2) {jf. ænyd. ertsforgæten, me-

M get glemsom, ty. erzdumm, -faul; sj.) i adj.

afl. af adj. (part. adj.) ; fx. : din forbandede,
ertz-ingemachte Filou (o: ærkeslyngel).

KomGrønneg.III.29. *ledske sit Ertz-so-
ren Romer-had |

Med Øye-skued Blod.
Sort.Poet.6o.

Erts-biUede, et [1.2] (sj.) D&H.

Vf, Rentrykt »/u 1921 84
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-gang;, en. [I.l] (bjergv.) Gangarterne
indeholde nu enten Ertser, eller ikke;
hine kaldes Ertsgange, disse døve Gange.
Funke.(1801).III.27. Malm- ellerErtsgange.
Sal.VIL483. -g^ren, adj. {afl. Erts (2?); vel

ved paavirkn. af irgrøn; sj.) af en metallisk
grøn farve. Steenblokkene vare ertsgrønne.
HCAnd. Breve. 1.143. fritstaaende Støtter,
hvor Højvandets Mærke snor sig ud og ind
som en ertsgrøn Sokkel. Drachm.UB.138. lo

-metal, et. [I.l] (mineral., nu 1. hr.) især i

flt., om de tunge metaller (fx.guld,jærn); malm-
metal; egentligt metal. Sal.VI.85. f -naal,
en. [I.l] „En Naal, hvori een eller flere
Ertsstene ere indfattede, og brugdes for
nogen Tid siden som Fruentimmerprydelse
til at stikke i Haaret eller andetsteds." 750.
t -sten, en. [I.l] stykke mineral, der er

slebet saaledes, at det kaster en vis glans.
et Par nye Sølv Skoe- og Knæspender 20
med Ertzstene indfattet. Adr.^lzl762.sp.l5.
VSO. t -vand, et. [I.l] mineralholdigt
(kilde)vand. Moth.E86. VSO.
Erv, en. se Jærv.

t ervarte, v. -ede. (ænyd. d. s.; fra ty.

erwarten; ,;7". ervente samt afvarte) vente
paa; afvente. Rostgaard.(Bruun.FR.II.
55). (han) tager disse Fanger, og vil lade
føre til Tarentum, uden at ervarte Raa-
dets Dom og afsigt i denne Sag. Dumetius. 30

III.98.

t ervente, v. -ede. {dannet efter er-

varte, jf. afvente; sj) d. s. s. ervarte, mine
erventede Brefve, som ey vare ankomne.
Klevenf.BJ.191.

t ervise, v. -te. {ænyd. d. s.; efter ty.

erweisen) give til kende; lægge for dagen;
(ud) vise. (han) har erviist dig den sam-
me Høtlighed.Hørn.Moral. 11.48. Klevenf.
BJ.27.

II refl. eendeel liig- og siuge-dragere 40

. . erviser sig ofte u-blu med fylderi og
opsetsighed. Cit 1 711 . (KbhDipl. VIII. 190).
erebre, v. se erobre.

t erenske, v. vhs. -ning. {efter ty. er-

"wiinschen; jf forønske; sj.) ønske (noget
behageligt) for nogen. Imidlertid forbliver
vi næst guddommelig Beskærmelses Er-
ønskning etc. Cit.l718.(HistMKbh.I.96).
erevre, v. se erobre.
I. Es, en. se Esse. 50

II. Es, en, et. se Æs.
III. Es, et. [æs] Høysg.AG.86. flt. (i bet.

1) d. s. (VSO.) ell. (i bet. 2) -ser, f d. s.

(Biehl.DQ. 1 V. 220. Spillebog. (1 786). 3. 30).
{ænyd. d. s. i bet. 2; fra mnt. es ell. ænht. åsz;

af lat. as (assis), egl. sa. ord som II. As ; jf.
III. esse samt IV. Es) 1) (foræld.) lille vægt-
enhed af noget forsk, størrelse (jf.SaUVII.
454); især: den laveste guldvægtenhed; as
(II. 1.2). Moth.E86. ThBugge.Reise til Paris. 60

(1800).528. HandelsO.(1807).63. Meyer. 2)
ener (paa terning ell. kort). 2.1) (nu næppe
hr.) ener paa en terning (jf.l\.T)us 2).

Moth.E86. Falst.0vid.45. Spillebog. (1786).
208. VSO. MO. jf: *Med Sex og Es, med
Ja ogNey, | Hun (o: lykken) os paa Love

driller (o: snart faar man i lykkens spil en
sekser, snart en ener, snart har man medgang,
snart modgang). Beenb. 1. 41. esser alle,
terningkast, hvorved begge terninger viser eet

øje. (han slaaer.) „Esser alle, saa mange
Øine har vor Kat".TFwef.£i.59. i forb.m.
navnene paa de andre øjne: dus es, se u.
II. Dus 1, seks (og) es, se seks. 2.2) ^
ener paa kort; (især) kortblad, hvorpaa
dette mærke findes, ofte det højeste kort i en
farve, et spil. Cit.ca.l710.(NkS4'>820.91). Her
kommer Esset, det betyder (o: naar der
spaas i kort) noget Godt, her har vi en
sort Dame, det vU sige, at den Lille hun
skal dø. Etlar.DV.336. BHolst.L.40. ruder,
spar es osv.

\
i bridge faar man i visse til-

fælde bonus for esser, hvis man har tre
ell. fire esser, ellers sover esserne (0:

de er fordelt) \ kalde paa et es, se u.

kalde, kaste es om noget, (1. br.) foretage
lodtrækning ml. flere (om hvem der skal have
en gevinst, udføre et arbejde olgn.) ved kort-

givning, saaledes at loddet falder paa den,

der først faar et es; esse (III) om. Der blev
tit juleaften „kastet es", om, hvem der
skulde koge kaffe, malke, muge o. s. v.

Skattegraveren. 1886. 1. 6 (Falster), (især i

l'hombre:) de røde esser, hjerter og ruder
es; de sorte esser, spar og klør es. Biehl.

DQIV.220. naar En har de to sorte Esser,
saa kan han lægge dem frem og spille

grand tourné. Scharling.N.320.
IV. Es, et. [æs] nu kun foræld, og dial.

(jfEsp.3): Esse, et ell. en (Rahb.E.II.67.
134. sa.Tilsk.1797.454). {ænyd. esse, god til-

stand (i forb. som i god esse^, sv. (i sitt)

asse (jf. Festskr.Sdderw.235); fra nt. (in sin)

esse ell. ty. (in seinem) esse ; af mlat. esse,

væsen, tilstand, beskaffenhed (egl. lat. esse,

være, brugt som subst., jf. Essens, Interesse^;
til dels sammenblandet m. III. Es og fr. aise

(i forb. étre å son aise, jf. eng. at ease^,

sml.: være å son aise (i sit Es.).JBaden,
FrO.1.10. Meyer.HS. Løjtnanten var den
første, der kom i sin gamle aise ; han brast
i en Skoggerlatter. Blich.(1905-07).II.338.

Il
især dagl.) god, behagelig tilstand (nu:

hvori en person befinder sig). *Den søde
Svane-Dret har best sin Skik og Esse

|

For Klierlighedens Vogn, naar de er eens
tilsinds. Printz Floridans og Princesse Rosen-
naliliæ KierlighedsBreve.(l 723).A4 v.

jf. (for-

æld.) : (han) fortrøstede sig tu, at hans ret-

sindige . . Dom vel skulde blive i sin Skik
og Esse (o: staa ved magt), naar den veje-

des paa den højeste Retfærds Vægtskaal.
BomhSamlinger.IX. (1915). 129. i rigsspr.

nu kun i udtr.: være (sjældnere: føle sig

olgn.) i sit es, finde sig rigtig vel tilpas (ved

visse forhold olgn.); befinde sig i sit rette ele-

ment; være vel tU mode, oprømt olgn. (jeg)

fandt mig der meget mere i mit Esse,
end noget andet Sted i denne mig frem-
mede By. Rahb.E.IlJ24. *Jeg netop er som
i mit Esse, |

Naar jeg paa Hænder baaren
hlir. Bagges.III.80 (jf.smst.296). lad mig
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see paa dig I Du er ikke i dit Es idag.

Hvad er der iyeien.Hrz.X^S. Var han
rigtig i sit Es, saa kunde han blive ved
at male hele Dagen. Eøyen.E.282.sp^. *Her
i sit Es sig Homo ret fornemmer. PalMJV.
30. naar du var hjemme, følte jeg mig til

Gavns i mit Es.EonwS.VD.94. jf. (sj.):

•Hvordan Naturen er, naar den er i sit

Esse. Bagges.IIIJ.32. H (mi 1. br.) udvidet

m. adj.: jeg troer, at jeg virkelig ikke giør
ilde i at gaae min Vei; Jeg seer nok, at

jeg er ikke her i mit rette Esse.5A-Mesp.
1111.104. jeg har lovet at komme der paa
Løverdag, (jeg vilde selv gerne se) denne
Familie i sit eget Es, med Manden, som
skal være meget elskværdig.GruwdfrÆJoO.
Jeg haaber, de alle have det vel, Moder
er vel i sit gamle Es. NWGade.0B.38.

V. Es, et. se S. VI. Es, suhst. se Æs.
Eschel, en, et. ['æjal] ^f Eskel. Brun-

nichM.297. VSO.). (fra ty. eschel, åschel;

afl. af asche, aske; fagl.) meget fint stem-
met smalte, især anv. som hlaat farvestof.

BrUnnichJ£.298. S&B. VareL.^704.
Esdragen, en. [æsdrB'gtnii, l.br. '-go'n;

ogs. esdrB-] fogs. Estragon. Meyer. VareL.*
205). {gennem fr. esdragon, estragon fra
portugisisk estragao ; af Uit. dracontia, se H.
Dragon) 2( haveplanten kongesalat, Arte-
misia Dracunculus L. VareL.*20o. Esdra-
Sen-eddike, en. (især kog.) d. s. s. Dra-
eoneddike. smst. -olie, en. (fagl.) d. s. s.

ragonolie. smst. -urt, en. ^ (1. br.) d. s. s.

Esdragon (jf. Dragonurt;. JTu8ch.286.
Ese, ese, se Æse, æse.
Esel, et, en. se Æsel.
I. Esk, en. [æs^] flt. -c. {ænyd. esk, æsk

(KalkJV.973), jf. æda. æskæ- (se Eske-j;
sideform (især jy. og fynsk) til Ask (Kort

" . . . ty-

esche; nu næsten kun dial.) 3( d. s. s. Ask.
nr.93), jf. oldn. eski

/ rynsk
i (koll. og i ssgr.), ti

JTusch.90.303. VSOJ.oO. Ask (Fraxinus)
eller Æsk naar en Størrelse og Alder om-
trent som Ælm.Wagn.Tekn.4o5. || ogs.: ved-
det af dette træ: esketræ. FeilhJlI.1155.

II. t Esk, en. {fra ty. esch, åsche; af
uvis oprindelse) Jt stalling, Thymallus (vul-
garisj. Moth.ConvÆ80.
Eskadre, en. [e-, æ'sga^ral (f Eskader:

SøLex.(1808). Eskvadre: Holb.Eh.lI.148.
ESelskSkrJ.292.— Skvader: Wing.CurtJ57.
Moth£387). flt. -r. {ænyd. esk(v)adrer, flt.

(Kalkjn.836.V.224), fra fr. escadre, f es-
?uadre; Skvader, ænyd. s(k)vader (smst.
11.836). afdeling tropper, eskadre (2), fra

ænht. schwader (ty. geschwaderj, jf. mnt.
s(ch)wade; sidste kilde er ital. squadra, egl.:

en i firkant opstillet (militær) afdeling, af
ital. squadrare, gøre firkantet, besl. m. Kva-
drat; jf. Eskadron samt skvadre) 1) f «i tn -

dre troppeafdeling; især: mindre ryt-
terafdeling (jf. Eskadron 2). tretten
Squadre Ryttere. TFtn^'.Curf.ioS. Skvader .

.

to kompanier ryiere. Moth£387. et Hold
eller Esqvadre Ryttere. Gram.Nu£leus.l963.
2) J^ Ja; underafdeling af en krigsflaa-

de, der optræder som selvstcendig enhed. Skva-
der . . tolf orlogs skibe. Moth.S3S7. Deres
Flode var deelt udi tre Esqvadrer. IfoZft.

DH.III.340. een svensk i Skiærene lig-

gende Esqvadre, 13ten Orlog Skiibe sterk.
Æreboe.206. en Venetiansk Esqvadre af
en hoben Galejer og smaae Skibe. iSekfc
SkrJ.292. Scheller.MarO. flyvende (se u.
flyvej, let eskadre osv.

\ jf. : *naar Vinden
10 drev mine Skibe bort | For langt fra By-

kjærets Rand,
|
Han (o: en hund) lystred

mit ængstlige: „Such! apportel"
|
Og bar

migEskadren i La.nd.WinthJV.97. || hertil

bl. a.: Eskadre-chef, -læge, -togt, -evelse
||

ogs.: mindre afdeling af (ro)baade, fly-
vemaskiner olgn., der bevæger sig samlet i

visse formationer, (flyverne) søger hinanden
oppe i Rummet. Daimer Kolonne tre og
tre. Eskadre. Pol.'V»1921.4.spJ. jf. ssgr. sowr

20 Eskadre-flyvning (BerlTid.^^l9l921M.4.sp.3)y
•roning, -sejlads.

Eskadron, en. [æsga'dro'n, esga-] ff
Eskvadron: vAph.(1759). Eiv.VlII.82.— nu
kun dial.: Skvadron. KomGrønnegJII.186.
VSO.VI.749;jf.: Skadron. Blich.(1905-07).
11.39). flt. -er. {ænyd. d. s. ell. s(k)vadron
(KalkJlI.836; af ty. schwadron,t squadron^;
fra fr. escadron, ital. sqnadrone, afl. af ital.

squadrare, se Eskadre; jf. skvadronere) 1)

30 f (mindre) troppeafdeling; underafde-
ling af en hær (jf. Eskadre 1). Legio . .

en Sqvadron, en Legion. Gram.Nucleus.726.
jf.(spøg.): der er meere Lærdom i et af
hans (vers), end i en Sqvadron af andres.
Sort.CC.731. 2) ii underafdeling af et
rytteriregiment, paa ca. 150 mand, kom-
manderet af en ritmester (jf. Eskadre i).

Skvadron . . Er to kompanier til hest. Moth.^
S281. Eallager.47. med sin Standart i Haan-

40 den sprængte (han) for ved sin Esqvadron
Uge ind paa Tienden. Eu:.Vni.82. *En Es-
cadron Husarer frem

| Ad Slesvig til novis-

seies. Holst.IV.40. Sal.WII.462.
|| heHil bl

a.: Eskadrons-chef, -kirurg, -kolonne ofl.

O eskamotere, v. [æsga-, esgamoite'-
ra] -ede. {fra fr. escamoter, af spansk-por-
tugisk escamotar; oprindelse usikker; især
spøg., l.br.) udføre taskenspillerkunster; lade
forsvinde ell. fjerne (ved tryllekunster).

50 Meyer, især i forb. tn. bort (jf. borteska-
moterej : de hellige Fædre rensede . .ubarm-
hjærtigt ud i de antike Tekster og havde
ialfald en egen Evne til at eskamotere Far-
lighederne bort under retoriske Blomster.
VVed.B..55.

Eske-, i ssgr. {ænyd. d. s. (KalkJV.973),.
æda. æskæ os, staf (AM.); især dial.) af L
Esk: aske-; fx. -kævle (Nordsjælland.^

U

1907.2.spl ).*(Angantyr) klapper paa Døren
60 med Æskestang |

Han klapper paa Døren
med Æskespjud. Blich.DJ.141. jf. -træ.

Eskel, en, et. se Eschel.
Eske-træ, et. S( ask; esk (I). JTusch.

90. Adr.^yil762.sp.l4. FeilbJUJ.156. || ogs.

om veddet: VS0.I.52. FeilbJIIJ.156.
Eskimo, en. [æsgi-, esgi'mo-'] 'flt. -er.

84«
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ifra fr. esquimau, først brugt af de fr. mis-

sionærer i Kanada: 1658 Esquimaux (flt),

ældre Excomminquois (1611), Escoumins
ofl.; af et indiansk ord m. bet. „de, der æder
raat kød" ell. snarere af lat. excommunicati,
de bandlyste; se WThalbitzer. The. Ammassa-
lik Eskimo.1.(1 914).542.680.68 7) 1 ) person af
en menneskerace, der bebor Ishavets kyster

fra Grønland til Beringsstrædet. (opr. brugt
spec. om. det nordlige Amerikas beboere : Grøn-
lænderne . . ere beslægtede med Eskimoer-
ne. Basth. Kundskab omMennesket.il. (1803).
227. jf: Norden for Canada hos den Na-
tion som af de Franske kaldes Eskimaux.
Paul Egede.Grammatica Grønlandica.(1760).
Fort). Vesterbygden (blev) overfalden af

Esquimoerne, Landets oprindelige Beboere,
som af Islænderne kaldtes Skrællinger.WA
Graah. Undersøgelses -Beise. (1832). 4. Egede
. . de grønlandske Eskimoers sande Apo-
stel. Grønlands hist. Mindesmærker. I. (1838).
IX. Sal.WII.466. jf: Efter næsten en Uges
Eskimo liv (o: om en udflugt i højfjældet)
vendte jeg . . tilbage til Civilisationen. Powi.
EV.82. 2) Y et svært, glat, uldent stof, der
især bruges til kaaber og vinterfrakker. Berl
Tid.^liol921.M.3. eskimoisk, adj. [æsgi-,

esgiimo-is^r] adj. til Eskimo 1. Eskimoiske
Eventyr og Sagn.Bink.(bogtitel.l866). de
eskimoiske Sprog. SandfeldJens.S.241. jf:
Skildringen af de selskabelige Forhold . .

er meget for grov; hverken i Godt eUer
i Ondt staar vi paa det eskimoiske Stand-
gunkt, paa hvilket Forfatteren sætter os
en. Brandes. XIII. 371. || som subst.; om

sproget: vort Alfabet (har) vist sig bruge-
ligt for 'Eskimoisk.WDreyer.Naturfolkenes
Lw.(1898).179.
Eskorte, en. [e-, æ'sgmrda] flt. -r. (gen-

nem fr. escorte fra ital. scorta; afl. afital.

scorgere, iagttage, ledsage, af mlat. excorri-
gere, styre, tilrettevise, ledsage, jf. korrigere

;

især ^) væbnet følge (troppeafdeling olgn.),

der ledsager en (især fyrstelig) person, en
transport olgn. som (æres- og) sikringsvagt.
hvis han ikke lader sin Skrive-Syge, kom-
me vi til at gaae paa Gaden med Escorte
herefter. Holb.LSk.lI.1. paa saadan en Kie-
de, kand man føre 60 Slaver, og bruge
ikkun 2 a 3 Mand til Escorte. ^dr.VsJf 76^.
sp.4. (rejsen) tog sin Begyndelse under Es-
corte af (et) Compagme. Blich.(1920).7IL
127. MilConv.II.599. Kejserinden (rider)

forbi, omgiven af sin Eskorte, FFed.E.575,
eskortere, v. [esgcor-, æsgwr'te'ra] -ede.

(/ra /"r. escorter; se Eskorte) ledsage som
eskorte, (nogle) høye Officiers, hvilke han
lod sette i Frihed og escortere indtil det
Sted, hvor de sikkert kunde fortsætte deres
Reise. Rolb.Hh.I.504. JBaden.FrO. Meyer.

II
(især spøg.) billedl.: *Fuglene let escor-

tere din Flugt; Gjæs paradere. J.ares#r.87.

Ibsen, eskorteret af den norske Redaktør
N. V. som Rejsemarskal, befandt sig paa
Nedfarten fra Kristiania til Kjøbenhavn.
Nans.P.112.

Eskvadre, Eskvadron, seEskadre,
Eskadron.
Els-makker, en. [111,2.2] ^ 1) person,

der bliver den meldendes makker ved at have
det es, denne nævner, „kalder paa" (mods. fast

makkerj, GlSpil.32. spille scherwenzel ell.

„66" med esmakker \jf Feilb.II.534. 2) spil,

hvor den meldende vælger sin makker; spil

med esmakker (1). skal vi have en esmakker
10 ell. et spil (ell. slag) esmakker?

\

Esp ell. Æsp, en. [æsfe] flt. -e ell. (sj.)

-er. {jf. glda. æda. æspæ- (se Espe-^; side-

form (især jy. og fynsk) til I, Asp (Kort.

181), jf. oldn. espi (koll. og i ssgr.), ty. espe;

rf. espe, Esping; i rigsspr. nu især i ssg.

Espeløv) ^ d. s. s. I. Asp, JTusch.181. *her
Esper bæve

|
Jasminen her hos lave Has-

sel groer. Pram.EK. 19. *Hvor underligt
Espen skielver (o: ved midnatstid). Oehl.Dig-

20 te.(1803).294. Hauch.SD.1.147. Bævrepop-
len (Populus tremula) eller, som den al-

mindelig kaldes, Bævreespen, eller blot
Y^spen. CVaupell.S.49. Recke.SB.109.

\\ (jf.
Espeløv^ i sammenligninger : *0g vips! foer
Kolden i hans Krop;

|
Han skialv som Esp,

Bagges.I.169. *alle Smaablomster i Enge
|

Ryste som Æspe.Grundtv.PS.VII.345. Ner-
verne gik som Esper straks ovenpaa Spæn-
dingen. AKohl.BN.23.

30 Espalier, et, f en (Gylb.IX.248). [es-

bali'e, esbal'je; ogs. æs-j (nu især i bet. 2:)

Spalier, et. [sbali'e, sbal'je] flt. -'er ell.

(m. fr. form; sj.) -s (StBille.Gat.1.85). (gen-

nem fr. espalier fra ital. spalliera, skulder-

harnisk (jf. glda. spaldenerj, rygstød, espa-

lier (1); afl. af lat. spatula, skulderblad, spa-

tel (se Spatel^) 1) (især gart.) gitterværk
(især op ad en mur olgn.), hvortil frugt-
træer, prydplanter olgn. fastbindes.

40 Espalier: Leth.(1800). (vinrankerne vok-

ser) deels paa Muurpiller, deels paa verti-

cale og horizontale YiSpdHevs. StBille.Gal.I.

85. HavebrL.^221. Spalier: JBaden.FrO.
Meyer.

\\
(sjældnere) koll, om de til et saa-

dant gitterværk fæstede frugt- ell. pryd-
planter. Espalier: HjælpeO.591. jf.:Cien

esp alierbevoxe de Mur. Schand. IF. 336.

2) gitterværk olgn., hvormed adgangen til et

sted spærres; hegn. Espalier: JBaden.FrO.
50 Meyer. \\ nu især overf. i forb. som danne

espalier, opstille soldater olgn. i to rækker
ved festlige optog olgn., saaledes at de kan holde

mængden tilbage, (jf. JBaden.FrO.). Hele
Husarregimentet dannede Espalier (ved

et bryllup). Christmas. Frits Banner. (1902).
81. Borgervæbningen (dannede) Spalier
langs Leipzigerstrasse og Wilhelmsstrasse.
MPont.A13.17. nu oftest (især C3j om men-
neskemængde, der staar opstillet som til-

60 skuere.Esp alier: Meyer. SaUVII.472. staa

i espalier
|
Spalier: JakSchmidt. SP. 16.

Foran Huset var Opstilling af Kvarterets

Børn i Spalier som ventedes en Brude-
karet. OEmw^.P. 596. Espalier-, i ssgr.

(især gart.) »/"Espalier 1 ; fx. -frugt (S&B.),

-rose (Schand.TF.11.341), -træ (Olufs.Ny
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Oec.L46. HauchJdfB.7). espaliere, v.

[esbali'e'ra, esbal'je'ra; ogs. æs-] (nu l.br.

spaliere. JBadenJFrO. Meyer.), -ede. {afl. af
Espalier 1; gari^ anbringe (en plante)

paa espalier; iscer i perf. part.: det store

Ferskentræ . . var espalieret op ad Muren.
BergsJPP.349. Træerne (er) espalieret langs

Glasset i Saådeltagshuse. DanmHavehr.Sld.
\ espe ell. æspe, v. ['æsba] -ede. {afl.

af 'Esp) bævre, skælve som espeløv. De
smaa laurbæragtige Blade paa Boulevar-
dens Træer esper i en svag Brise. -E^or-
nerup.Araber.(1913).30. Espe- eW.Æspe-,
t ssgr. (glda. d. s. (KalkJV.97o), jf. æda.
æspæ bare (AM.); i rigsspr. nu især i ssg.

-løv) af Esp (jf. Aspe-;, -blad, et. (jf.

-løv.) •hendes hele Krop som Espeblade
zittred. FrHom.PM.UO. (han blev) ligbleg

og rystede som et Æspeblad. Drachm.EO.
8. -lev, et især i udtr. som ryste, skæl-
ve som et espeløv (jf. Aspeløv). 'Ret
som et Espe-Løv saa bevrer ald hans Krop.
Helt.Poet.41. (jeg) gik need af Trappen,
skælvende som et Espe-Løv. Pa»ie/aJ^.4.55.

Hvad fattes dig, Dreng! har du Kolden?
du ryster jo som et Espeløv. Jn^.FSX 75.

Hauch. SD. II. 21. OLund. Smaabilleder fra
Helsingør. 1800—1830.(1900).28. jf.: »Nu
er der Fred paa Jord ! | Som Vind i Æspe-
Løvet,

I
Guds Åande bor i Støvet. Chrunafv.

SSJ.184.
Esperantist, en. [æsba-, esbaren'tisJI

flt. -cr. person, som virker for udbredelsen af
esperanto og benytter det som hjælpesprog.
Sal.XVIII.716. Esperanto, et [æsba-,
esba'rcnto] {egl. pseudonym (^den haabende")
for sprogets opfinder, russeren Zamenhof;
dannet af sp. esperanza, haab, esperar, haa-
be (lat. sperare, jf. desperaty) navn paa det

af Zamenhof 1887 dannede kunstsprog,
der foresloges brugt som internationalt hjælpe-
sprog (verdenssprog; jf. Ido, Volapyk). Der
udkommer (i forskellige) Lande mindst 4-5

Tidsskrifter paa EspeTsua^to.yUhThoms.Afh.
11.451. Sprog som Volapuk og Esperanto
læres af voksne meget lettere end Græsk
og Latin. Byskov.M.30.
Espe-træ, et ^ d. s. s. Esp. VSOJ.53.

Oehl.2k G.279. hun skjalv ved det mindste
Kjærtegn, som et Espetræes Blade ved
den svageste \j\xitaixig. HauchJIJ.87 . D om
veddet: yS0.I.o3.
Esping:, en. ['æs6eiYl fit. -er. {ænyd. d. s.,

(senere) oldn. esptngr; fra mnt. espink, egl.:

fartøj af aspetræ ; foræld.) mindre fartøj;
oaad; iscer: skibsjolle. Ingen maa føre
Baaden, eller Espingen, fra Borde uden
med Skipperens . . Forlov. DZ.4

—

1—25.
du est kun vant at fare med en Esping
paa Aaer og Bæk^e. Robinson. 1.12. *for-

uden Holke,
|
Foruden Espinger og mindre

Snekker, Oehl.PT.279. fra Orlogsskibet
(blev) en Esping . . firet af og roedes ind-
efter. Baud.KE.6.
Espingol, en. [æsberi-, esbeii'go-7 eU.

«. fr. udtale] flt. -er. {fra fr. (e)^ingole,

iial. spingola; af ital. spingere, fremdrive;

^, foræld^ haandskydevaaben, hvormed flere

kugler kan afskydes paa een gang; iscer: en

af danskeren A. Schumacher i beg. af 19. aarh.

opfundet kuglesprøjte, bestaaende af flere

sammensvejsede løb. FuncKMarOJI.33. NP
Jensen.Krigenl848—50.(1898).593.
Esplanade, en. [æs&Za'nada; ogs. es-]

flt. -r. (fra fr. esplanade, sp. esplanada;
10 af sp. esplanar (lat. explanare^, jævne, gøre

flad; jf. plan) H fladt, ubebygget ter-
ræn ml. et citadel og en by, der sikrer

fæstningen frit skud i retning mod byen.

JBadenJ'rO. MBJ849.170. Sal.WII.476.
\\

(spec.) i best. f., om pladsen uden for cita-

dellet i Kbh., „Grønningen" : *Saa er man
ved Enden af Gaden,

| Og vanker i Es-
planaden. Heib.Poet.VIIlJ94.
Esprit, en. [e'sbri, æ'sbril flt. (i bet. B)

20 -'er [e-, æ'sbri'arj. {ænyd. d.s. i bet. 2 (JMon-
rad.Selvbiografl.(udg. 1888). 105); fra fr.

esprit, af lat. spiritus; jf. Spiritus, Sprit)

1) t d.s. s. Aand 7.2. overeensstemmende
(med den) ergangne Forordnings Esprit
EancCirk."/til799. 2) (iO, ofte spøg.) evne tU
at frembringe ny og overraskende tankeforbin-

delser og give dem udtryk paa en rammende,
ejendommelig maade ; aand ^3.4^ ; aandrig-
hed; vid. jeg merker, at (disse filosofiske me-

30 ninger) anføres alleene for at lade see et
slags Esprit Holb.MTkr.267. han har Esprit
som en Frantzos. ElevenfJiJ.58. det danske
Vid . . er ikke bredt overlegent som Eng-
lændernes Humor, end mindre lynende som
Franskmændenes Esprit. Brandes.XV.65. t

ordspil: Jeg bruger nvad jeg har af Esprit
til at sætte Dumneder i Spiritus og fryde
mig ved dem. saJFJ.97. 3) en ovretstaaende,

let og fin fjerbusk (fra h^ens Hoved), brugt

40 af damer som haar- eU. hattepynt. mC
Lund.SamlerJ.(1803).112. en Hat med stor
Esprit. PLevin.SGJ65.
Esqnisse, en. se Skitse.

Essay, et ell. (sj.) en. ['æsæ ell. e-, æ'sæ]
flt. -s ['æsæs, e-, æ'sæ] (fra eng. essay; af fr^
essai, egl. : forsøg, lat. exagium, undersøgelse,

prøvelse; if. Elk^mien; især cestet.) (kortere}
".andhng af lettere, almenfatteliffafhi

art, især om litterære, politiske, historiske

50 emner olgn. et Ulle historisk Essay om
den florentinske Hamletfigur, Lorenzaecio^
Schand.0JI.327. (han) havde skrevet en
Essay om „Skønhed" — en lang Essay.
Bang.SF.14. Falsters essays og Holbergs
epistler. NMøll. (Letterst. tidskr. 1920. 495).

Essayist, en. [e-, æsæ'isJ] flt. -er. (iscer

æstet.) forfatter af essays. Medens Hett-
ner først og fremmest er Fortæller . . er
Hillebrand af Anlæg Essayist. Brandes.XIV..

60 387. EehUr.(PoUV»1920.7jip.5).
\. Esse, en. ['æsa] (\ Es (oa Fiæs).

HSneed.(EahbXBJ.263)). flt. -r. (æda. esiæ
(Småstykker.1884/91M), sv. åssja, fsv. æsia,^

ty. esse; maaske besl. m. Aske; i bet. 2 fore-

ligger (sammenblanding m.) et andet ord:

no. eisa, oldn. eisa, Ud, mnt. ese, esse (1)\
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1) ildsted (herd), der benyttes ved smed-
ning; især: det med skorsten forsynede, fa-
ste ildsted i en smedje. Som en esse

(1871: Ovnenj prøver jern, i det det hær-
des, saa prøver viin hiertet i de hofmo-
diges treUe.Sir.31.30(Chr.VI). Ildens Damp
bringer hans Kiød til at svinde, og han
drages med Essens Hede. Sir.38.33. *Es-
sen flammer og Gnisterne spille,

|
Og Sla-

gene døne i Nattens Stille. Schaldem.CN.
80. Winth.VI.148. Drachm.PV.23. *Sin
Haardhed slipper det ædle Guld

|
I Es-

sen, hvor Kullet gløder. Recke.KS.9. Han-
nover.Tekn.131. Betegnelsen Feltesse er
almindelig for alle . . transportable Esser.
SaWII.484. overf.: Stjerner ere mere end
Fuiiker fra den Esse, hvori Nødvendig-
hedens Lænker vorde smedede. Hauch.III.
424. Som Troens altid glødende Esse og
Statsautoritetens sikre Værn og Fæste stod
det spanske Monarki endnu længe i de
flestes Øjne. VVed.B.300.

||
(sj.) smede-

værksted; smedje. *Vaagn op, oMotala!
lad sidste Gang |

Mig Hamrene i dine
Esser hørel Blich.Svithiod.(1837).56. han
opholdt sig i sin Esse om Dagen for at

smede Jern. nauch.II.342. 2) (dial., gldgs.)

det murede ell. stensatte ildsted i en aaben
skorsten. IIalleby.218. || ogs. om hele den
aabne skorsten (tsær i et bryggers). MDL.
Feilb.IV.131. CReimer.NB.193.

II. Elsse, en, et. se IV. Es.
III. esse, V. ['æsa] -ede. (afl. af III. Es

2.2; især dagl.) i forb. esse om noget, d.s.s.

kaste es om (se u. III. Es 2.2j. „puljen er
fuld, hvordan skal vi dele den?" „lad os
esse om den" I børnene essede om peber-
nødder

i

Esse-, i ssgr. (smed., ^) af I. Esse 1.

-kost, en. en slags kost, hvormed der stæn-

kes vand paa kullene paa essen. (Knlk.I*.57).

VSO. MB.1832.157. Hannover.Tekn.132.
Essens, en. [e'sæn's, æ'sæn's] (tidligere

ogs. skrevet Essence, Essentsj. {ænyd. d. s.;

af lat. essentia, (en tings) væsen, det væ-
sentlige; afl. af esse, være, jf. IV. Es, In-

teresse) 1) (især fagl.) den egentlige, væ-
sentlige bestanddel af en drogue; uddrag af
urter olgn. (anv. som medicin); spec: ud-
drag indeholdende alkohol; ekstrakt;
første draaber (j/. Kvintessens samt At-
raks-. Punchessens oi^w.^. *her i disse

Flasker |
Er een Essents, som kand saa

rart
|
Omdanne gamle MasqxieT.Cit.1717.

(NkS4^ 820.73). det er jo den Essentz,

min Søn har cureret hans Datter med.
Holb.KR.III.4. vAph.Chym.1.383. Kammer-
pigen gned hendes Tindinger og holdt
hende en Essents under Næsen. Winth.
VIII.146. VareL.^206. || Y om særlige vin-

sorter (den fineste tokajervin), (orange)olier

olgn. smst.
|| (jf. bet. 2) i sammenligninger

;

især i forb. m. af. Straf er som en bit-

ter Essence, eUer som en Viin-Edike, der
conserverer fra FoTTaa.anelse.Holb.MTkr.
208. Den haarde personlige Dom over

Koch begrundes lige saa lidt, men hen-
stilles som en Slags psykologisk Essens,
der skal kunne presses ud af hans for-
skellige Ansøgninger og Forretningsskri-
velser til Regering og K.oxige. PLaurids.
S.III.21. de ægte jyske Mænd . . som Es-
sensen af Nationens Muldjordskraft. E
Brand.(PoU'>/9l920.8.sp.l). jf.: I dette lune
liUe Essens- Københavneri, hvormed Te-

10 atret . . omgav T., følte han sig nok noget
ensom. sa.UB.24. 2) (især CP; jf. bet. 1
slutn.) billedl. ell. overf.: det væsentlige
(af noget); hovedsagen; hovedindholdet
(i sammentrængt form). Leth. (1800).
*Epistelen var lang . ,

|
Jeg gi'er Essen-

sen kun, som fandtes i den. PalM.IV.145.
Det, som . . jeg har læst af Bøger, er tit

jo som . . Essenser af Livet, altsaa det
allerbedste. 5c;iand.7F.^85. Paa nogle Si-

20 der er her sammentrængt hvad i Origina-
len fylder mer end halvandet store Ark;
men Essensen er givet. Brandes.Volt.II.226.
essentiel, adj. [e-, æsænsi'æl', -sæn'Jæl',
-'tcæl'] (nu 1. br. essential. Moth.Conv.E84.
Meyer.), (fra fr. essentiel, nylat. essentialis;

o/" Essens) 1) (fagl, 1. br.j til Essens 1; i

forb. som essentielle olier, olier, derved
destillation uddrages af planter. Meyer. 2)
O til Essens 2: væsentlig; egentlig; be-

^ tydningsfuld. Holb.MTkr. 13. Et Ords
essentielle og væsentlige Bemerkelse er
den, som det bestandig haver, og som det
første Gang erindrer os om, saasnart det
nævnes for sig selv aleene. Høysg.S.Y7r.
den franske Revolutions mest essentielle
Efterladenskaber. Bønnelycke. (Berl Tid. ^/e
1 921 .Aft.l.s^.5^.essentiellamhed, (med.)
børnelamhed. Panum.197.
Esse-ske, en. skovllignenderedskab, hvor-

på med smeden skraber kullene samman paa essen

(jf.-skovl). Hannover.Tekn.133. -skOTl, en.

d. s. s. -ske. Kvæmd. -spid, et. ('-sped. MR.
1832.157; -spyd. Kvæmd.). tilspidset jæm-
stang, hvormed der rages op i en sammen-
brændt kulbunke paa essen („stikkes luft").

Wagn.Tekn.119. -trng^, et. trug m. vand,
hvori det glødende jærn svales. Moth.E88.
han holdt Sømmet op for Næsen, og rakte
hende det. „Det brænder ikke . . Det har

50 været i Essetruget — her i Hullet paa
Skorstenen, hvor der er Vand". i>racAm.
PV.19. Hannover. Tekn.132.

essig:, adj. [læsi] {<,M0.; maaske fra ty.

as(s)ig, graadig, ell. besl. m. skaansk åssed,

rasende, tosset, der vist er besl. m. æse, skumme,
bruse (jf. GæT); dagl., især spøg. ell. iron.) fuld

af (lidt for) ivrig virkelyst, trang til at gribe

ind, ytre sig, hævde sig, vise sig; fuld af (lidt

overdreven) livslyst; ilter; krasbørstig; iv-

60 rig; hidsig (efter); (sanseligt) lysten. *0g
„essig" det blev Andrés saa tidt i

|
De Skjøn-

nes Kreds. Cit.l870.(NicHolm.GA.171; anm.:

svarer nærmest til animeretj. H. (tog) ham
i Armen: „Naa, naa, naa, lille Ven — ikke
saa essigl'' Bist.ED.21. „Giv hid!" — „Ikke
saa essig! Træk Poten til dig I"PiJMøK.
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DS.116. „Svinet (o : en heruset kvinde) drak
ogsaa som en So i Dag —", sagde En.
„Og var essig som en attenaars Tøs —,"

føjede en Anden tH. Pont. Stækkede Vinger.

(1881).241. Saa vilde de ikke være saa

essige efter deres Morgenavis. ÆffaZZin^.

Overs, afKipling. Lyset der sluktes. (1900). 22.

der (er) ikke ét Dagblad og ikke en af de
saa essige teologiske Professorer, der har

Estrade, en. [e'sdra'Sa, ogs. æ-] fit. -r.

(/r. fr. estrade; af lat. strata, egl.: jævnet
(vej olgn.), se Stræde) forhøjet del af et

gulv; forhøjning, fx. foran et vindue ell.

til en tronstol olgn. ; især: tribune, hvorpaa
et orkester er anbragt, ell. hvor sangere olgn.

optræder. JBaden.FrO. Fridericia.( Verdens-
kult.VI.419). en Syngepige skreg oppe paa
EstT3iåen. Jørg.Liv.V1.66. ||

især i forb. som
gjort noget Forsøg paa at afkræfte vor Paa- lo aaben estrade, (midlertidig) ophøjet plan-

visning. Pol.^yiil91o.4.
II
som vidner om, be

ror paa ilterhed, ivrighed osv. det essigste

'M.emiigSTøTe.Tilsk.1906.686. hans firskaame
. . Person med de essige Albuer. EHenrichs.
MFJI.64. hans firskaame essige Person.
smst.82. B Essighed. RHerrickJ)en virke-

ligeVerden .(overs.l912).88.

Essingf, en. (sj. (vist efter no. æsingj
skrevet: Æssing. PoUy9l907.7.sp.l.— Æsing.
Meyer. Feilb.lII.1155). ['æsexiJ fit. -er. {sv. 20

åssmg, no. æsing (ogs.: sparreværk i hcs),

afl. af I. Aas, bjælke, jf. no. æsa, indfælde
en bjælke) bjælke, planke olgn., der udgør
den øverste kant eU. rand af en ting.

Moth.E88. „Den øverste Kant eller Rand
paa et Skib, en Tønde, &c." VSO. H nu kun
^, om planke, bord, som danner den øver-
ste kant af et mindre fartøj; ræling
paa en baad. Funch.MarOJI.33. dei alt-

for store Topseil . . maa staae til Baaden 30

kaster Essingen under Vandet. JMathiesen.
Detnordsjell.Fiskeri.(18o3).14. *saa sank
den (o: skuden) med Rejling og Essing.
Drachm.DS.50. Scheller.MarO. Nedenfor
Brinken laa Baaden paa Land med Støt-
ter under Essingen. Buchh. EG. 208. jf.:
det er (nyttigt) at Fiskerfolket faar Lej-
lighed til at se ud over dets egen Baads
Essing. NordsjæUand.*lil904.2.sp.5. Es

kegulv (lad), uden vægge, men oftest over-

dækket, der benyttes til musiktribune ell. danse-
plads (jf. Danseestradej. saa vil vi høre
paa Syngepigerne (paa „Bakken") og danse
6aa den aabne Estrade. Pont.LP.IIl.48. de
[errer Musici, der stod samlede i smaa

Klynger paa den aabne Estrade, hvor de
snart skulde begynde at musicere. Breum.
Hn.l58. B€rlTid.^yiol921.Aft.3.spJ2.

Estrag^on, en. se Esdragon.
L Et, et. [ed\ fit. -ter. (sub^antivering af

intk, til IL en; filos., l.br.) forestilling, som
(kun) kan karakteriseres ved egenskaben en-

hed (l.i). Det Forsigværende er Eet, mo-
nadisk: det udelukker alle andre Eeter fra

sig og udelukkes af dem. BrøchnerJPhiloso--
phiensHistJI.(1874)J258.

IL et, intk. af IL en.

*et, pron. se det.

et-, t ssgr. ['ed-] (jf. ethvert, etsteds^.

som regel af et, intk. til II. en (if. II. Et-
maalj, iscer til II. en A (jf. ethvert, et-

steds^; sidste led er oftest et subst. i intk.

(jf. dog Etmarch samt udtr. som ved et-
tiden, (jf. sv. ett-tiden^ omtr. M. 1. Poi."/T

1918.11.sp.3), sjældnere et adj. afl. af et saa-

dant (se en- i ssgr.); udeladt er forb. af et-

og subst. intk. i gen., brugt som adj. ell. i ssgr.,

fx.: »et E etaars Bam.Hrz.IX.275. (en)
sing-planke, en. ('Essings-. iarsen.^. ^ 40 Etb inds Bibel. HøjskBl}°/ni905.1471. et
planke, bord. som danner essingen paa en
baad. *Vi lader Stevnen hugge jevnt sig
frem

|
Mens Bougens Skumstænk Essing-

planken fugter. Ih-achm.DM.77. sa.PV.38.
est, jy)-æs. (2. person ent.) af være.
Estafet(te), en. se Stafet.

Estandart, en. se Standart.
Estat, en. se Etat.

Estime, en ell. \ et (Høm.MoralJI.21).

barns (ægteskab), etfaffs (stue) osv.

etablere, v. [eta'ble-ra] -ede eU. (sj.)

-te. vbs. -Ing, jf. Etablissement (fra fr. éta-

blir, af lat. stabilire, gøre fast; jf. stabil)

grundlægge; grundfæste. 1) m. tings-

obj. 1.1) bringe i en fast, varig og sik-
ker tilstand; fastsætte; fastslaa; ved-
tage. Moth.Conv.E87. udi hans Tiid (blev)

Christendommen . . etablered udi Danne-
(ogs. skrevet ÆstimeJ. [e-, æisdi-m(8)] uden 50 mark. Eolb.DH.1.76. sa.Kh.858. (kongen
fit. (af fr. estime; se æstimere; nu sj., næ-
sten kun GJ) agtelse; højagtelse; ærbø-
dighed; især i udtr. som have estime
for (t gøre estime af, f sætte estime paa).
vi sætter høyt Æstime paa en Sølv-Pen-
ding, det første vi bliver værdig til at faa
Penge i Hænderne. Høm.Moral.II.37. alle

Folk havde saadan Respect og Estime for
Studenstrup. Holb.llJ.IV.6. *enhver Poet

har) tilladt endeel af sine Undersaatter
sig der at etablere og opbygge de Forti-
ficationer der nu Undes. ExtrEeU^/il722£.
min Reputation har allerede for længe si-

den været etableret over hele Europa.
PAHeib.Sk.1.201. mi sj. undt. A (som part.

adj.): en Farve, hvori han er Herre, det
vii sige: hvori han kan gøre alle reste-

rende Stik (kaldes ogsaa: en etableret
afVenus giør Estime. FrHomJ'M.48. *Seer 60 Farve). CBrorson.Bridge.^(1911).65. I m.
De Provst Hersom,

| Saa siig ham, at der- overgang til bet. I.2: Alle deslige Ti
som

I
Han ei hører op at rime,

|
Saa ta

ber han sin Estime. Wess.262. jeg havde
megen Æstime og Hengivenhed for Hans
Excellence. BlochSuhr.ÆS.V.160. Saaby.''

estimere, v. se æstimere.

bragte ham til at give Tømme til hans
Affecter . . og at etablere sig en Souve-
rain M3igt.H0lb.DH.IL 2. t.2) (især o;
bringe til ud førelse; virkeliggøre; til-

vejebringe; skabe. Om disse Love viUe
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etablere det Princip, at Inspecteuren skal
være Medlem af Bestyrelsen, eller ikke,
er uvist. Fædrel.l844.sp.l3856. Kierk.XIIL
357. man er strandet . . under Bestræbel-
serne for at etablere noget Holdbart paa
Ruinerne af det Gamle. Sørup III.242. vi
havde sét enkelte Utaalmodige puffe an-
dre til Side og etablere et lUle Slagsmaal
for atkomme først. .Tørg.Liv.II1.81. JVJens.
SN.108.j\ ii etablere en blokade: Schel-
ler.MarO.

|| etablere en forretning olgn.,

T oprette (jf. bet. 2). (han havde) etable-
ret en lille Restaurant, som havde faaet
et godt Ry paa sig. Tops.II.7. (min ven)
havde giftet sig og etableret en Bog- og
'PapiThandel.Wied.US.1.92. 2) m.person-obj.
(især refl.). 2.1) (nu sj.) tilvejebringe visse

ydre livsvilkaar (for); skaffe ophold
og underhold; give udstyr til husførelse

olgn. Etablere . . at bosætte, at indrette.

Moth.Conv.E87. (Tycho Brahe) forlod Lan-
det i Aaret 1697, og blev, to Aar efter,

etableret i Prag. Heib.Pros.lX.322. Det er
ham, som har etableret os, da vi bleve
gifte. Gylb.1.91. (i hotellet) havde (han)
etableret hende i nogle af de bedste Væ-
relser. smst.IX.30. 2.2) T skaffe sig vilkaar

for forretningsvirksomhed (driftskapital, for-
retning, lokale olgn.); nedsætte sig (i en
vis forretningsvirksomhed); slaa sig ned;
aabne en forretning. (jf.JSandelsO.(1807).

63). refl.: (vi) maa gaa i Skole, staa i

Lære, tjene som Svend og saa . . have
Kapital for at etablere os. Goldschm.III.
257. NatTid.''Vil921.Aft.4.sp.4. jf (spot.):

(han) søgte at vinde Ry ved at etablere
sig som (Voltaires) Modpol og systematisk
nedsætte ham. Brandes.Volt.II.517. (spøg.:)

Halløj, har I etableret Jer (o: anbragt jer,

slaaet jer til ro) her Børn? Holder I po-
litisk Møde? JMagnus.HF.24. i pass. (især

perf. part. brugt som adj.): (hørkræmmeren)
havde været etableret i 28 Aar. Schand.
SF.1. jeg har haft hende boende i Aar-
hus, etableret i Brødforretning, og i Odense
i Blomsterforretning. ^Lars.Gr"F.80. Arup.
H.167. jf Etablerings-kapital (LandmB.lII.
265). Etablissement, et, f en (Wiivet.

D.117). [etablisa'maii] flt.-er og (nu næppe
br.) -s. (fra fr. etablissement, vbs. til éta-

blir, se etablere) 1) f m. abstr. bet. (som
vbs.). 1.1) (jf. etablere 1) virksomhed;
foretagende. (Chr.IV's) store Etablisse-

mens udi Handelen. Holb.DH.I.)(3i>. 1.2)

(jf. etablere 2) bosættelse; tilvejebrin-
gelse af hvad der hører til at sætte bo,

holde hus olgn. udi dette Aar (skete) en
særdeles Etablissement her i Riget (o:

hollændernes bosættelse paa Amager). Holb.
JDH.II.21. jeg er ingen Øder, ei heller

nogen Blodsuer. Det jeg har arvet har
jeg for det meeste anvendt tU min Eta-
blissement. Wwe/.Z).ii 7. ved den italien-

ske (opera-)TTonpes Etablissement her i

Staden. Heib.Pros.VI. 170. Jeg skal nok
sørge for de unge Folks (o: ægtefolks)

Etablissement og Øconomie. Gylb. X. 112,
II

(fordelagtig) ansættelse ell. stilling.
„Nu vel, saa reise vi imorgen til Kjøben-
havn, holde Bryllup" — „Ogfaaeos et godt
Etablissement." Heib.Poet.V.268. Gylb.IV.
33.X.210. 2) konkr. 2.1) ^ om forskansninger^
magasiner, kontorbygninger osv. MilTeknO.
64. Fæstnings-Anlæg sløjfes indenfor en
nærmere fastsat Frist, derunder de mili-

10 tære Etablissementer . . paa Helgoland.
Tilsk.l920.1.470. I Anledning af Aarsdagen
for Kampen paa Reden . . flages idag fra
Forsvarsministeriet, Kasernerne og andre
militære Etablissementer. BerlTid.^Ul921.
Aft.5.sp.5. 2.2) om (stedet for) offentlige (elL
større private) foretagender, især: bestaaende

af flere afdelinger.
||

(støtre) forretnings-
hus ell. industrielt foretagende. Den (o: en
vest) er syet i det fahrnerske Etablisse-

20 ment. Hostr.SpT.III.5. Vævekonst.4. „Jom-
fru Lauritsen syr net." — „Etablissementet
Lauritsen, om jeg tør bedel Min Dame-
skræderinde er et helt Etablissement."
EBrand.Brud.9. Plagesen var Manufak-
turist . . hos et stort Firma. Han holdt
nok af en Passiar om Etablissementet.^
JakSchmidt.SP.7.

||
(større) forlystelses-

anstalt, restauration olgn. han nærer en
saa stor Lidenskab for Etablissementet

30 (o: Klampenborg), at han vil anvende en
betydelig Kapital paa at gjøre det tU et
. . søgt Badested. ARosenkilde.MellemSai-
soneme.I.(1872).541. (han havde) etableret
en lille Restaurant, som havde faaet et
godt Ry paa sig og var voxet op tU at
blive et anselig Etablissement. Tops.11.7,

Det verdensberømte Etablissement (o: Ti-
voli) henlaa — ganske undtagelsesvis — i

ravnekrogsagtig Skummelhed. Esm.I.137.
40 Bergstrøm.M.21.

\\
(sa. bet. af fr. etablisse-

ment) t koloni. Tranquebar og øvrige
Kongl. Etablissementer i Ostindien. ASØr-
sted.Haandb.1.5. StBille. Gal.I.l 9.

£tage, en. [e'ta'Ja, sj. e'ta'Ja] flt. -r«

(fra fr. etage; besl. m. lat. stare, staa, op-
holde sig)

1) (i en bygning:) afdeling, der af-
grænses af gulv og lo ft; stokværk; alle
i samme højde liggende værelser og rum

m i et hus; især (m. undt. af kælder og loft}

om de til egl. beboelse ell. brug bereg-
nede stokværk (jf. dog Kælder-, Tag-
etagej; ofte spec. om de øvre etager, ae-

over stueetagen værende stokværk, det store-

Vaaningshus . . 29 Fag, een Etage Bin-
dingsværk. Cit.1744. (AarbLollF. 1921. 99),

den Kongelige Etage (o: i et slot) bør . ..

dominere over alt andet i heele Bygnin-
gen. WiedeM?eZf.T.ii. forestil Dig endelig,^

60 at Buegangen om Ridebanen havde Etager
og Messaniner over sig.FrSneed.1.335.

han havde leiet en meubleret Etage. C
Bernh.VI.69. man (kan) have det beqvem-
mere med Vandtryk i Etagerne istedetfor

den gammeldags sure Møie med at slæbe
det op ad Trapperne. Kierk.XIV.122. (emb.f
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sj.:) (som) den øverste Etage . . anses
ogsaa murede Kviste . . Kjælderen anses
i fornævnte Henseender som en Etage.
LovNr.77^-U1889.§27. jf. Beletage. olm. i

ssgr. som en-, to-, tre-('osv.jetages hus, gal-

leri (osv.). de store Byer med de fleretages

Huse. For^Æj. /li. 49. H »j. ordenstal: før-

ste etage o: stueetagen eU. (uden for fagl.

spr. nu oftest) etagen over stueetagen, osv.

(ved bopcelsangivelser bruges nu olm. Sal).

det (hændte) sig . . jeg een Dag paa dend
tredie Etage eller Stokverk ville see tU
Folkets Arbeide og trinnede feU. Æreboe.
233. jeg har tidt seet Lys paa hans Vin-
duer, naar de have været slukte i anden
Etage, der hvor de skikkelige Folk boe,
som gaae i Seng Klokken il. JSneedJII.
312. (en gammel) Jomfrue, som boer paa
min tredie 'EiagQ.EicJV.264. Oppe paa
Salen, som Lars ærbødigt kaldte første

Etage, gik Konsulinden fra et Værelse til et

andet. Tandr.K.3. SaUVlI.504. H i et teater:

om tilsvarende afdelinger af tUskuerplculser,

der er hævet over gulvet (parterret), eSL spec.

ofH de øvre, der findes oven over balkonen.
de mindst gode Sidelejer i første og an-
den Etage. Heib.Pros.Vl. 216. Gulvet . .

Balkon . . 1. Etage . . 2. Etage . . Galleriet
(o: i det kgl. Teater). Krak. 1917. 62. (han)
kom for at invitere hende med til „Figaros
Bryllup", første Række, anden Etage, midt
for. KMich.DonJuan.(1919).153. j/. Balkon-
etage, ogs. (teat.) om tUskueme i disse af-
delinger: „Maa jeg være fri! Min Kone
^: en skuespillerinde i trikot) er ikke bar!
Ikke Spor!" — „Det véd jeg nok, kære
Herre. Men Etagerne tror det, eller snak-
ker om det, og det er mer end tilstrække-
ligt." St7ia.5X).9j[. H (den) øverste etage,
(dagl., spøg.) hovedet; hjernen. Naar tog Du
ind at bUve gal paa? . . See vel til, at
Du bevarer den Smule, Du har i øverste
Etage.HCAndJnj243. Gadeordb.^ MVBrun.
Fra minUngdom.(1885).133. Jeg var ikke
i Tvivl om, at det var galt fat med ham
i den øverste Etage. PolM*1914.8. (sjæld-
nere:) have en etage ledig o: være dum.
har ikke hvert Medlem, som er i August-
foreningen, en— ledig Etage? FolketsNisse.
y9l865.6.

2) i videre bet, ttden forestilling om beboelse

:

om ting, der bestaar af forsk, afdelinger
oven over hinanden. 2.1) {sa. bet. af fr.

etage) t rang(klasse). Blandt Hoffolk
veed jeg . . ikke at have efterladt nogen
bekjendt Fiende. Een var der af den mel-
lemste Etage, som i det sidste Aar viste
nogle hemmelige . . Machinationer. EPont.
L.122. 2.2) om naturforhold, (denne mose-
ørken) var paa to Etager, den ene tre til

fire Alen højere end den djxåen. Blich.IV.

649. man har da paa den samme Jord-
bund to Etager Skov, Haslerne og Egene.
CVaupell.S.95. NaturensV. 1916.101.

|| ii
Paa Skraaninger, der er saa stærkt hæl-
dende, at der kan anbringes flere Rækker

Skyttegrave bag hverandre . . siges Gra-
vene at ligge i Etager. SaZ.'FJZ.504. (jf.
bet. 2.3). P (geol.) underafdeling afjord-
lagsformation. smst. den daniske ea. dan-
ske etage, se danisk (og HI. dansk 4^. 2.3)

om kunstprodukter, medens han . . prædi-
kede, voxede Fontangeme een Etage høj-
ere, end de tilforn vare. Holb.MTkr.40.
den store tre Etagers Kakkelovn. ScAacfc.

10 152. 2.4) billedl. (jf bet. 1 slutn. og 2d).
Verden var opbygget som i 3 etager.
Jorden var den midterste, over den hvæl-
vede sig himlen, under den fandtes døds-
riget. BriickerJj.Sl. Lignelsen om Øjet og
Legemet er . . en dobbelt Lignelse. Den
danner ligesom tre Etager. CKochJLJ.5.
Etage-aag:, et- [^-^l o-o-d {^^\ ^

er sammensat af flere afdelinger („etager")
over hinanden. Sal.*VII.504. -adskillel-

20 se, en. [1] Etageadskillelse kaldes den
vandrette KonstruKtion, som skiller mel-
lem to Etager, hvorved den nederste Side
danner Loft i den ene og den øverste Side
Gulv i den næste Etage.LandbO.I.721.
-ild, en. [2.2] ^ SaUVIl.504.
Etag^ere, en. [etai/æTal flt. -r. {fra fr.

etagere, afl. af etager, anbringe i etager^

møoel m. flere hylder (til noder, nipsgen-
stande olgn.). tag de Noder, der ligge paa

30 Etageren. Chievitz.FG.116. JPJac.II.285.
PontJIJ23.
Etape, en. [e'tab(3)] flt.-r. (fra fr. etape,

af mlat. stapula, opr. et germ. ord, se Stabel;
opr. bet.: oplag(s-plads)) iii forsynings-
station paa en hærs fremrykningslinie;
etapestation. JBaden.FrO. MUTeknO.64.
MaTids8kr.l905.76. H CP t udvidet anv.:
sted, hvor man gør holdt paa en længere
vandring; ogs. om strækningerne ml. disse

40 steder. Om Dagen drog hun (o: en kat)
gerne frem i Etapper, benyttede sig af
Kreaturstier i Græsset. -F7e«ron.^.i50.

||

ssgr. (se SaUVII.504f.): Etape-kommandør
(MilConvJI.607), -linie, -station, -tjeneste,

-tropper, -vej, -væsen ofl.

Etat, en. [eita'^ (fEstat Citl701.(Hist
MKbh.VI1.60). Høm.Moral.1.53). flt. -er.

{fra fr. etat (\ estat), af lat. status, string,
tilstand; sa.ord som Stat, Status) 1) f til-

si stand. Det har jo ingen Grund at raiso-
nere om andres Riger, naar mand ikke
kiender sit eget Lands Estat. HømMoral.
1.53. min gaal Amme . . fik i gaaer Under-
retning . . om deres Sundheds og Hilsens
Etat og Tnstanå. Eolbæars.IL7. 2) egl:
opgørelse over aktivers og passivers tUstand.

2.1) (emb., nu næppe br.) overslag over (en
stats, en forvaltningsgrens) indtægter og ud-
gifter; budget, det faar blive ved den

60 engang gjorte Etat. JBaden.FrO. Meyer.
j/. etatmæssig. Lundb. 2.2) (forst.) den
vedmasse, som (if. driftsplanen) aarlw
hugges paa et skovdistrikt. Meyer. ForstO.

jf. OrdbS. 3) (især emb.) samtltge embeds-
mænd af en tHs klasse, især inden for for-
valtningen; forvaltningsgren, de, ved

IV. Rentrykt »/m 1»21 35
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den civile Etat, allernaadigst beskikkede
Auctions-Directeurer. Stampe. II. 418. min
"Fader var Lieutenant, og givtede sig med
en Bondepige, hvorfore han maatte gaae
ud nt Etaten. PAHeib.Sk.I.220. Han (o: en
søofficer) tiener Kongen som en brav Mand,
og han giør Fædrenelandet og Etaten Ære.
Tode.(Rahb.LB.II.å23). Administrationens
og Etaternes Hær af Embeds- og Bestil-
lingsmænd. EmilBasm.DL.33S. overfor en lo

Mand af Korporalens Beskaffenhed til-

staar jeg aabent . , at Etaten (o: den mi-
litære) næppe vilde være tjent med mig.
Bøtinelycke.Sp.l70. især i ssgr. som Civil-,

Forst-, Hof-, Jæmbane-, Land-, Stald-, Sø-,

Toldetat ofl. 4) f (selvstændigt, politisk)

samfund; stat. Der er ingen Ting saa
nøttig i Etaten som Musiken. KomGrønneg.
11.304. Etats-raad, en. [4] [e'ta-'(d)s-

irå'5; foran navne ogs. eta(d)s(i)råC')9] titel, der 20

^iver rang i 3. rangklasse. Helt.Poet.titelblad.

III. Classe (nr. 3:) Virkelig Etats- og Land-
Raader . . (nr. 9:) Andre Etats- og Land-
Raader. Forordn.^*/iol746. LangebehBreve.
22. *Maaskee fra Lieut'nant af du blev
Major;

|
Etatsraad fra Justitsraad. PaZM.

IV. 63. JPJac. 11.78. »Før var Etatsraad
noget unikt,

|
Oftest en fin gammel Herre

med Gigt, | Haaret var snehvidt, og sort

var hans Dragt,
|
Skjorten i fine Smaalæg 30

var lagtl Sganarel.V.18. -raad-inde, en.

{eta(d)srå9'ene] (titel for) etatsraads hustru.

Æreboe.247. Hjortø.(BerlTid.'>ls>1916.Aft.4).

et-benet, adj. se enbenet, -blad, en
(ogs.: et. VSO.). 2( majblomst, Maianthe-
mum bifolium DC. (stænglen har i blomsterløs

tilstand eet, i blomstrende to løvblade). JTusch.
140. VSO. -bær, en (ogs.: et. VSO.). 2(

Paris quadrifolia L. JTusch. 161. Eetbær
. , kaldes og Ulvsbær, Fireblad, Uleblad. 40

vAph.Nath.II.167. Etbær eller Fireblad .

.

med de fire stift udspilede Blade og sin

enlige, endestillede Blomst. Frem.DN.250.
etcetera, forkortelsesord [ædise'OtarB]

{lat. et cetera, og de øvrige (ting); især CP)

og saa videre, (bruges især forkortet: etc.

ell. (sjældnere) &c.). Hr. Friderich Rost-
gaard Herre til Kraagerup K. M. Høybe-
troede Etats Raad etc. Langebek.Breve. 2.

*Min Laterna Magica
|
ser I her, etcetera. 50

PAHeib.US.610. Mer var Liv, et cætera,
|

Hvor dette sidste Skraal kom fra. Bagges.
1.171. FruHeib.B.II.50.

|| \ brugt (eufemi-
stisk) for et udeladt skældsord olgn. (jf. Nok-
sagtj; *0g hvem der boer (o: i slutteriet),

og flytter glad derfra,
|
Er en Etcetera.

PAHeib.Sk.II.360.
E)t-hnl, et. (haandarb.) ved kniplings-

syning: enkelt ethul, aabent knaphulssting

(syet i luften), dobbelt ethul, begrænset af 60

to knaphulssting. Kanten (dannes) af Knap-
hulsting syet i Partier ved Siden af hver-
andre med aabne Rum imellem langs Kan-
ten af Tøjet, (disse) vexle med enkelte og
dobbelte Ethuller, ogsaa kaldede smaa og
store Huller. Tidsskr. f. Kunstindustri.1898.

88. VortHj.1111.19. -hvert, pron. se en-
hver.
Etik, en. [e'ti^] flt.-ker. ((fra lat. ethica,

afgr. ethikos, sædelig, afl. af ethos, sædvane,
sæder; jf. etisk; filos.) videnskab ell. lære om
den rette handlen; sædelære; pligtlære.
JBaden.FrO. I Ethiken mødes Livstan-
kerne med de videnskabelige Grundtan-
ker; den rationelle Ethik staaer under Vi-
denskabens, den religiøse Ethik under
Troens Indflydelse. RasmNiels. G. I. xxrii.
Etiken søger at opstiUe almindelige Prin-
ciper for Vurderingen af den menneske-
lige Villen og Handlen, og at udfinde den
Retning, i hvilken det menneskelige Liv
ifølge disse Principer skal udvikles. Høffd.
Psyk.^37. om lærebog i etik: hun var kom-
met herover for at laane en Ethik. Cit.

1879.(Studenterkom.306).
\\ f regler for hvad

der er passende ell. sømmeligt; dekorum (jf.
Etikette 2). noget mere, end vi . . efter
den vedtagne Etiqve i vort Moders Maal
tør expThaeTe.Ruge.FT.72. Etiker, en.
[^e-tigaT] flt. -e. (filos.) en (filosof), der sær-
lig beskæftiger sig med etik. Meyer. Høffd.

Etikette, en (\ et. Klevenf.RJ.206).
[eti'kæda] (sj. Etiket. ArthChrist.KH.174).

flt. -r. (fra fr. étiquette, dim. til et ord laant
fra germ.: rit. sticke (jf. Stikke; ; af bet.

„tilspidset pind (til at hæfte med)" har ud-
viklet sig bet. „fasthæftet seddel") I) (<. J
Baden.FrO.) seddel, plade olgn. med paa-
skrift, der angiver navnet paa vedk. ting,

især vedk. beholders indhold; navneseddel;
navneskilt (ved plante); indJioldsangivelse.

sammenlignet (med forfalskning af kristen-

dommen) er (det) Engle-Reenhed . . til

Falsk at benytte berømte Fabrikers Eti-
quetter. Kierk.XIV.177. Ikke Flaskens Eti-

kette, men Vinen, er det, hvorpaa det
kommer an. Brandes.XVIII.139. Paa hvert
Bundts Etikette er angivet Færdiggørel-
sesdagen, samt om det indeholder Patro-
ner med nye eller oprettede HylstTe.Skyde-
regl.81. en Cigarkasse med en Dame til-

hest paa Etiketten. Buchh. UH. 99. \\ overf.

:

fastslaaet (ofte: vilkaarlig valgt ell. misvi-
sende) betegnelse. Desuden er jeg vis

paa, at hun aldeles ikke bryder sig om
denne Titel. Hun er for fiint et Stof til

at ville bekymre sig om en paahængt Eti-

kette. Bergs.PP.639. Hvorfor . . sætte en
mythologisk eller bibelsk Etikette paa Fi-
guren, hvorfor ikke kalde Sagen ved dens
rette l^&vn? JLange.III.159. HarNiels.VS.
17. Spiritisterne maa bremses, naar de
forsøger paa at træde frem med videnska-
belig Etikette. Pol.''V8l921.9.sp.2. 2) alm.

vedtagne regler for høflig ell. dannet
opførsel i selskabslivet (især ved et hof).
Friderich den Femte, der som Cron Prinds
blev holdt overmaade strængt og ikke
torde giøre et Skridt uden efter Etiquet-
tens Love. Biehl.Int.36. Ogsaa med ham
maatte det . . efter det himmelske Hofs Eti-
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kette gaae overnaturligt til. HorrebJJ.362.
jeg har brudt alle Love, som Etiquette og
Skik og Brug paabyde. ChievHz.FG.30.
Sjældent viste hun sig ved Hoffet eller

hos sin Slægt, thi Etiketten fordrede, at

hun holdt sig hieimne.JPJac.1.145. jf.:

Mette Splyd . . stod i et tavst Etikette-
forholatilsin Nabo Lars Iversen.. Schand.

SB.4. naar jeg tror, der er noget at ud

MarO. *ioT Vraget | var ej et Etmaals Ro, at

rigge Klud
|
paa Nødmast.DrocAmJDJJ'J^^.

LovXr.73.''U1879.§33. Wied.LH.107. her-

til: -maals-pense, pi. ^len tU lods for
hvert døgn, han er om bord ud over de første

24 timer. HarboeMarO. LovNr.73^*U§§34.
41. -march, en. {jf. u. H. en 1 samt
Andenmarch; gym.) en særlig stags march,
der udføres paa tælling (i reglen m. Et! som

rette for mit Parti . . saa gaar jeg ikke lo kommandoord). OrdbS. Trækkalven stod

udenom af Etikettehensyn. 5ørwjp./J.

164. etikettere, v. [etikæ'te'ra; etika-]

-ede. (fra fr. étiqueter; især fagl.) for-
syne med etikette (1). etiquettere Plan-
ter og andre Gjenstande. Green.TjB.212.
DanmHavebr.328. hans Øjne strøg hen
over Hyldernes broget etiketerede Fla-

sker og sænkede sig ^ mod Disken. Kidde.

AE.II.284. H GJ overf. Der er jo saa stæ-

stædig som en Stolpe. — Jens . . lagde
Tøjret over Axlen og trak af al Magt; ..

kun i en Slags stram Etmarsch bevægede
den sig fremad med stive Knæ og udad-
vendte, strittende "Klove. Aakj.B.20.
Etnograf, en. [ædno'gra-f] flt. -er.

(fagl.) person, som studerer etnografi. Af
danske Etnografer kan nævnes Museums-
etnografen I&istian Bahnson. Sal.^ VII.523.

dige kamæleonske Naturer, at de ikke vil 20 Etnografi, en. [ædnogrs'fin {af gr. éth-

eller kan lade sig etikettere med en Ma- nos, folk, og gr.-lat. graphia Qf. Geografi
olgn.), af gr. gråphein, skrive; fagl.) viden-
skab, der beskæfOaer sig med menneske-
gruppernes(isærlaverestaaende folks) kul-
turhistorie; folkebeskrivelse. JBaåen.

ske. Nans.P.46.
etisk, adj. ['e'tis^] adj. til Etik: som

hører til eU. stemmer med etikken; sæ-
delig. JBaden.FrO. *Her spørges ei, hvor-
vidt han var begavet, | Men ethisk, sand
Personlighed er Kravet PalM.V.436. det
ethiske Element i Kjærligheden. Chievitz.

FGJ17. ClPet.0.173. Brandes.XIII.311. \\

FrO. SaL^VIl.522. etnografisk, adj.

[ædno'gra-'fis^] (fagl.) adj. til Etnografi.
JBaden.FrO. (bibelen er) En aldeles for-

ældet Lecture, en ethnographisk Curiosi-

4nH person: som handler efter (strenge) etiske x tæt, som enhver oplyst Mand maa des-

prtnctpper: Han er en alvorlig Mand, —
nærmest ethisk. Han behandler mig med
Respekt og Forstaaelse. SrLa.iSi)J6.

Et-kammer-, t ssgr. {sj. u-smsat.: Par-
lamentets simple Sammensætning som Et-
kammer. SaUVII.521; polit^ som beteg-

nelse for det forhold, at den lovgivende magt
ikke er delt nd. to eU. flere reprcesentationer.

Etkammerforfatninger (8er) gerne Ly-

avouere! FritzJiirg.nr.65. Kendsgerningen
. . staar med klare Træk at læse paa et-

hvert etnografisk Kort. Vodskov.S^ .xlix.

det ethnographiske Musæum i Kjø-
benhavn. StBiUe.Gal.1.12. PoW/»1921.3.
spJ2.

et-steds, adv. [ed'sdæ(d)s; i bet. i ogs.

ed|Sdæds] (især Q elL dioL, jf. Feiib.) d.s.s.

ensteds. vAph.(1759).88. 1) tU U. en B
set efter Revolutioner, smst. den norske 40 (16). Det maa dog etsteds findes. VSO.
Oppositions Magt . . bundede i det for et

liUe Land saa naturlige Etkammersy-
stem. ScAand.OJT.Se. -kom, subst. (nu
næppe br.) 2( d. 8. s. Enkom. YareL.(1807).
1.284. -kornet, adj. etkornet hvede,
^ (nu næppe br.) d. s. smst.533.

t etlijp, adj. (fra ty. etlich) i flt. foran
talord: nogle; flere, en Kone . . der er
tarvelig og kand samle Penge, det er saa

•Etsteds maa dog bevares
|
Hvad Tiden

tæred hen. PalMJ*oes.II.309. | »wtfe. andet-
steds, en Betegnelse blev nødvendig et-

steds, som andetsteds, f. Ex. formedelst en
forandret Ordstilling ikke var det. Madv.
KSJ.2. jf. et eller andetsteds u. andensteds
sp.562.1.38. 2) tU U. en C. Storm.(Bahb.
LBJJ232). *Min Fætter Baggesen, med
Fornavn Jens,

|
Er født et Steds paa Jor-

ot som . . en Udstyr paa etlige Tusinde. 50 den | I Norden, | I en Slags Søeflek. Bag-
Kom GrønnegJ.86.

I. Et-maal. i forb.: Et-Maal-Et, se Emo-
let. II. -maal, et. [<ed|må(')n (sj. Ætmaal.
NKBred.Metam.241 . Blkh. II.295J V. 135).
flt. d. s. {ænyd. d. s., no. etmaal og ættmaal

;

fra mnt. etmål ell. hoU. etmaal, jf. oht. et-

mål, itmali, højtid, fest, oeng. edmæle, høj-

tid; opr. bet.: regelmæssig tilbagevendende tid;

første del et- betyder „igen", „tilbage" (jf

gesJ.231. 'her etsteds skal boe en Mand,
der handler | Med smukke Heste. Hrz.DY.
12. Bøgh.I.144. en Landsby etsteds paa
den sjæUandske Kyst. VilhAnd.HP.lé. jf:
Vi spiste til Middag sammen . . Saa skulde
hver af dem etsteds hen. Chldschm.VI.
180. I om sted i en bog olgn.: Jeg har læst
etsteds, at vore Fødselsdage kunne sam-
menlignes med Milepæle. Gylb.(1849).IX.

Idvande, Igæld^, sidste del er Maal, tid) w 139. „Hvis I ikke faar ham hængt mellem
X et døgn, regnet fra middag tU middag,
(fruentimmerne) har et foranderligt Sind;
det kan løbe i et Etmaal igiennem alle

Streger paa Kompasset Tod« S. 6 7. *Det
brændte i Eetmaal, det brændte i to. Bag-
£es.V.153. Blich.(1905-07).1.175. Harboe.

Jer, saa faar Galgen ikke sin Ret" — hed-
der det et Steds hos Shakespeare. H^Jfaf-

thiess.BG.82. -tal, et. flt. d. s. ell. (dagl.)

-ler i'edital'ar] vAph.(1759). VSO.I.669.
(naar) Listen over de Døde kommer i

Bladene, saa vU der formodenlig komme

35'
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til at staae „hastig Død: 1",— og dette Eet-
tal, det er mig. Schack.272. Konen var ab-
solut kun Numer to; naar hun faldt fra,

stod Manden dog tilbage med sit Numer
Et, og dette Ettal skyldte man at opret-
holde i hele sin YæTåighed.DrachmJEO.
47.

Etter, en. ['eder] flt. -e. {afi. af et,

intk. til II. en (A); jf. Ener samt sv. etta;

logien til et eller andet Ord. Rask.NS0.15.
etymologisere, v. [etymologi'se-'ra] -ede
ell. (sj.) -te. (sprogv.) drive etymologiske stu-
dier, danne etymologier {^. mange Ety-
mologier (i VSO.) kunne sees at være
nedskrevne for flere Menneskealdre siden,,

da man etymologiserte uden al Kritik.
LEft.1810.89. De anførte exempler vil
være mere end tilstrækkelige til at vise^

dagl.) om forsk, ting, som karakteriseres ved lo hvilket svælg der adskiller oldtidens ety-
tallet eet (som nummerbetegnelse ell. klokke-

slæt), især: som har nummer 1 (fx. en
sporvogn af linie 1; sjældnere om tog, dam-
per osv., som gaar (ca.) kl. 1). StormPJPM.
vi kan tage med etteren til Hellerup og
saa stige om i Unie 14 I især gym.: Etter
1 Skridt fremad. Toer 1 Skridt bagud.
Gymn.1.78.
£tude, en, [e'tyåa] flt. -r. (fra fr. etude

;

opr. sa. ord som Studium) J" musikstykke 20 bliver forfejlet, når man savner kundskab

mologiseren fra vor tids sprogvidenskab.
VilhThoms.Afh.I.31. etymologisk, adj.
fetymoilo-'qis^', ogs. -gis^] {jf.gr. etymologi-
kos ; s;jro^v.) adj. fii Etymologi, ved Hjelp af
etymologiske . . Regler kand (man) finde^
hvor (ordene) have \i\Qmme. E.olb.Ep.lII.43.
Madv.GB.Il.37. Dansk Etymologisk Ord-
bog. JJJessew.('fco^<t<eZ.i895^. ethvert forsøg
på at forklare vort modersmål etymologis!

(for instrumenter), bestemt til at øve den
tekniske færdighed. Meyer.^622. høre
Lærkerne synge . . langt dejligere, end
Verdens største Virtuos kan gøre dem det
efter i nogen Etude. Pont.FL.318. det (var)
Øvelser og Etuder, hun spillede. JK^Lars.

GEF.I.42.
Etni, et. [e'tvi; etu'i, e'tvi-'] best. f -et

[e'tvi-'ai; etu'i-'sf] flt. -er [e'tvi-'ar; etuii-'ar]

til det gamle nordiske. Jesp.RE.13. f Ety-
mologist, en. d. s. s. Etymolog. Jeg haver
. . en god Ven, som er en stærk Etymo-
logist. Eolb.Ep.III.48. vAph.(1759).
Eufemisme, en.[6ufeimism9,æu-]('t»».

lat. form : Euphemismus. JBaden.FrO.).
flt. -r. {fra gr. euphémismos; af eu, godt,
heldigt, lykkeligt (jf. Evangeliumj, og phé-
metn, at tale; O ell. (især) sprogv.) mildere,

ell. t -s (Elevenf.RJ.102). {fra fr. étuji; op- 30 omskrivende betegnelse for noget, man
rindelse uvis) beholder; æske; futteral;
især: af finere udstyr og til kostbare tivg.

Gram.Breve.132. her er min Frues Guld-
uhr og Etui; Klæderne til begge ere lige-

ledes af Guld. Wiwet.D.79. Erzlll.55. han
rakte Onkelen et rødt Safians Etui. ^erg-s.

FM.20. (jeg) lagde Sytøjet sammen og
Fingerbøllet i 'Etuiet. Stuck.III.17.

\\
(sj.)

i videre anv. *0g engang skal i Døden vi

ikke vil nævne ved sit rette navn; omskriv-
ning. „Vær Du rolig, Du er som de An-
dre, bliver salig ligesom alle de Andre"— en Euphemisme for: Du farer til Hel-
vede ligesom alle de Knåre.EierkJXIV.
327. eufemismens skærmende kåbe. KNy-
rop.OL.2. enfemistisk, adj. [oufe'mis-
dis^, æu-] (sprogv. ell. G) j adj. til Eufemis-
me, dette frydefulde Mundgodt, som BU-

vel skilles begge to,
| saa gemmes hver 40 cher eufemistisk kalder Kyssene et Steds

i sit Etui
I
tU Evighedens Ro. AMatthison-

Eansen. UngeSange.(1891).24.
Etymolog, en. [etymo'lo'q] flt. -er.

(sprogv.) person, som studerer etymologi (jf.
Etymologistj. JBaden.FrO. YilhThoms.
Afh.1.26. Etymologi, en. [etymolo'gi']

flt. (i bet. 2) -er. {fra gr. etymologia, af éty-
mos, virkelig, sand, og logos, ord; sprogv.)

1) videnskab, der undersøger ordene s af

-

JakSchmidt.SP.139. (mange) forblommede
ord . . er eufemistiske. KNyrop.OL.9. de
snævre, bugtede Ridestier, der i det Indre
(af Brasilien) eufemistisk kaldes Veje.
BøvP.(Tilsk.l921.II.40).
Enniik, en. [ou'nu^', æu-] flt. -ker. {af

gr. eunuchos, egl.: sengevogter, af evmé, seng,

og échein, holde, have) om orientalske for-
hold: gildet (kastreret) mandsperson.

stamning og opr. betydning. Eøysg.S. 50 især anvendt som haremsvogter (jf.: der
253. Det yderste. Etymologien kan gjøre
og forsøge, er at sætte det, der senere er
udviklet i Sprogene, i Oprindelses-For-
bindelse med det ældste foreliggende
Sprogforraad, at paavise dettes Forplan-
teise og Afkom. Madv.SS.38. Plato betrag-
tes i oldtiden som etymologiens grund-
lægger. VilhThoms. Afh. 1. 12. Jesp. RR. 22.

2) bestemmelse af et vist ords oprin

(er) nogle visse Folk, som har formeget
til at være Fruentimmer, og for lit til at
være Mandfolk, og de kaldes paa Tyrkisk
Eunuchi. Kom Grønneg. III. 352). JBaden.
FrO. Nebukadnezar (blev led ved) sine
sindrige og perverse Eunuker og sine . . al-

vidende Kaldæere. ORung.D.25. jf.: *mens
Stor-Eunuchen hans (0: ECAndersens)
Isse kroner . . I Læser han Mulatten for

delse (jf. Folkeetymologij. Tullin.II.171. 60 Sultans Koner, | Og Maurerpigen for Dem,
man taler om, at den eller den Etymologie
er tvungen eller ialsk. Rask.NS0.15. der
er fremsat mange etymologier til ordet
bastard

j || ogs. om et ords oprindelse ell.

(formodede) grundform og opr. betyd-
ning, man spørger: hvad der er Etymo-

som skal qvæles. Éeib.Poet.X.229. \\ nedsæt,

ell. foragt., især for at betegne en person som
umandig, svag. ofre sin Selvstændighed,
gilde sit eget Jeg og gøre sig til Offen-
lighedens Ennxik. Pont.LP.UI.219.
Enroper, europisk, se Europæer,
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europæisk. Europæer, en. [ouro'pæ'ar,

æu-1 (f Earoper. Moth.Conv.E94). flt. -e. 1)

person, der er bosiddende eU. hjemme-
hørende i Europa. Jeg kaad høre paa
dit Maal, at du est en Europæer, og ingen
Polacker. Holb.Tyb.1.4. Peter den Store gav
si^ til at skrabe Asiaten (o: det russiske

folk) og fandt Europæeren under den frem-
mede Skorpe. Brandes.X.3ll. 2) {efter ca.

1870; nu 1. br.) person, som ønsker eU. søger

(især: litterær) tilknytning til de (vest-)

europæiske kulturlande, føler sig som
„Europaborger", ogs.: kosmopolit (mods.
Nationalist^. Man kan være saa god en
Europæer som Nogen, afsky alt . . Fædre-
landeri . . og dog betragte en rig . . Folke-
personligheds voldelige Udslettelse som
en Ulykke. Brandes.X.dS. hvor uforandret
han var. Han er sandelig ikke bleven
.„Evropæer" af at leve i de store Byer.
Nans.JD.44. | {vist først anv. 1884 af
CBerg, se EBrand.Fra8otU91.(1891).71; po-
lit.) især i best. f. flt., som betegnelse (i

1880'eme og 90'eme) for et politisk (og
litterært) radikalt parti („det litterære

venstre"). Evropæere og Danske, forhand-
lende og uforsonlige, Fritænkere . . en
Bænkevælling af Mistænkeliggørelse og
Skadefryd. Drachm.F.IL281. Hørup.II.329.
Jes kunde nævne Dig flere af Højres
bedste Mænd, der i Virkeligheden paa
det religiøse Omraade er ligesaa radikale
som de saakaldte „Evropæere'*. Xans.FB.
41. (3 europæisere, v. [ouropæ-i'se-ra,
æu-1 -ede. vbs. -ing. {efter ca. 1870; 1. br.)

j/. Europæer 2: omforme efter de (vest-)
europæiske kulturlandes forkold eU.

ideer. (Katharina II) europæiserede sine
barbariske Undersaatter. Érandes.Volt.II.
443. ^Japansj Europæisering. sa/ Tilsk.1919.

1.293). VVed.BB.196. europæUk, adj.

[ouro'pæ'iS:^, æu-] (f enropisk. Moth.Conv.
E94). {ænt/d. europisk) adj. til Europa, Euro-
pæer, t) t alm. i alle europiske Sprog, ja

endog paa Latin og græisk. Æreboe.163. de
europæiske folkeslag

j den europæiske kon-
cert, se Koncert.

||
(zool. og bot.) i forsk, navne

paa dyr og planter for at betegne, at vedkom-
mende art (særligt) hører hjemme i ell. er ka-
rakteristisk for Europa; som eksempler kan
nævnes: europæisk tvehlaå (Wendt.(1810).
40) ell. hasselurt, S( Asarum europæum L.
Sai. VIII.365 (jf. A. canadense L. smst.). eu-
ropæisk bison^ Bos bison (jf. amerikansk bi-

son, Bos americanus Gm.). Brehm.DL.I.420.

8
europæisk bekendt, berømt olgn.,

ekendt, berømt over hele Europa. Schack.l7o.
ogs. (abs.) iudtr.som et europæisk navn:
(Jenny Lind) vandt i Tydskland først et
europæisk Navn. HCAnd.XII.57. den Del
af (LassaUes) Livsværk, der har gjort hans
Navn europæisk. -Brandes. F7J.4 75. 2) (efter
ca.l870; især {D) til Europæer 2: fælles-
europæisk; kosmopolitisk (mods. natio-
nal). Ibsen er ligesaa udpræget en euro-
pæisk Aand, som Bjørnson trods sin Ver-

densborger-Dannelse er national. -Brandes,

111.295. et Sæt af politiske, sociale, re-
ligiøse, videnskabelige og kunstneriske
Ideer, som man i Kamptiden slog sammen
under det grimme Navn „Brandesianisme"
og kaldte „europæisk" for ikke at sige
y,]aåisk.'*.VUhAnd.F}£.lS9. den unge, ele-

gante, blaserede og helt igennem evro-
pæiske Peter Nansen. Bimest.(PoU/al921.

10 6jsp.3). jf.: Langelinje er det mest evro-
pæiske Sted i København. Roffmann.Blaa-
nendeDanmark.(1919).24.
Ef, en. se Evje.
Eva, propr. Pe-va] 1) Adam kaldte sin

Hustrues Navn Eva, thi hun er bleven aUe
Levendes Moder. 2lfos.5. 20. 'Livsaligste
blandt Evas Køn (Kingo. 24: Qvinde-
Kjøn^! I

Gud saa til dig i Naade. Sa/mff/.
118.3. I (nxi 1. br.) i udtr. som Evas døtre

20 07- Evadatter, Datter 2.3;. Oehl.C.224. %Jeg
ønsked kun, I hende saae—"—„Hvad saae !

I

Har jeg ei seet en Qvinde før! Hun er
|

En Evas Datter, ung og med lidt Glands."
Hauch.DV.I.13. ordspr.: Vi ere Alle Adams
Sønner og Evas Døtre, ere sene til Dyd,
men snare til Last. Mau.I.122. 2) som be-

tegnelse for kvinden, dels (1. br.) som den
(moderligt) omsorgsfulde, hjælpende (jf. IMos,
2.18). min Tjener havde som en huslig

30 Eva gjort godt igjen, hvad han tidligere

forskyldte. irierA:.iJJ.^-Z4. dels: kvinden som
den, der vækker mandens sanser, frister
ham olgn. (jf. iMos^). der er ikke nogen,
der er saa morsom at omgaas som et for-

nuftigt Kvindfolk, som man ingen Kærlig-
hedsvrøvl har med. Men det forstaar De
ikke, for De er kun en lille Eva. JMagnus.
B.14. jf.: I Paradiset havde jeg første Gang
mødt Eva og alt, hvad hendes er. Jørg.Liv.

40 1.26. samt: Den elskede Y,vdL ARenningsen.
(bogtitel.1911). Eva-, i ssgr. (jf. Adams-^.
Il
som eksempler paa mere tUfældige ssgr. an-

føres: det varer ikke længe, inden hun
viser sig som det skrøbelige Evabarn,
hun nu engang var skabt tU at være. Beu-
mert.C0.88. Kvinden har en medfødt Eva-
natur. -BZu;A.rF.5.32. (jf. Adamskostume:^
*de tilbragte Timer

|
med at svømme eller

soppe
I
og sidenefter gik de

|
helt eva-

50 nøgne oppe | i Skoven og tog Solbad.
Børd. GD.KSl. alle vi Evasønner og Eva-
døtre (o: mænd og kvinder). Brandes.VlI.678.
-datter, en. (jf.Evas døtre u. Eva 1;
spøg.) kvinde, især: med udpræget kvindelige

egenskaber; ægte kvinde (jf. Adamsbam,
-søn^. (jeg) henryktes ved et Blik af een
eller anden ualmindelig Evadatter, Bagges.
LJ.iv. Den mørke Dame er i Sonetterne
skildret som en sand Evadatter, behagesyg,

60 løgnagtig og troløs. -Bran(ie3.F//J.-359. Ikke
at hun var særligt smuk — langtfra; men
hun var særligt Kvinde. Evadatterens
Trolddom var over )ierkåe.smst.XIV.221.

med en ægte Evadatters Snuhed (havde
ftun; vidst at forhindre det. DagNyh.^U1913.
TiU.2.spJ2.
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evakuere, v. [evaku'e-ra] -ede. vbs.

-ing ell. Evakuation (JBaden.FrO. Meyer),

(af lat. evacuare; af e (ex), ud af, og va-
cuare, tømme, afl. af vacuus, tom (jf. Va-
kuumj) fjerne noget fra et sted (for at skaffe

plads); rydde; tømme. Moth.Conv.E94.
JBaaen.FrO. Meyer. || ij; fjerne tropper (fra
et besat omraade olgn.), især: saaledes at de
medfører alt materiel, vi (maatte) evacuere
bemeldte Batteri og fornagle Kanonerne.
£rev''/9l807. (HistMKbh. 1. 141). SaUYII.
592.

II
(med., især m. h. t. forhold paa mili-

tærlasaretter olgn.) overføre de syge til en
anden afdeling, et andet lasaret (for at skaffe

plads), de andre Lazaretter omkring i Lan-
det blev nedlagte, idet de sidste Saarede
derfra evacueredes til Frederiksberg (slot).

HRHiort-Lorenzen. Erindr, fra Sønderjyll.
(1919).65. SaVVIl.592. jf.: Jeg var paa
et herværende Hospital under Epidemi.
Det eneste, det gjaldt om for alle, var at

faa evakueret Senge. ORung.P.75.
E]Taiigeli(e) , et. se Evangelium.

Evangelie-, i ssgr. (f Evangeli-, se u.

-bog) af Evangelium, -bog', en. (f Evan-
geli-. Moth.E90). (kirk.) bog indeholdende de
evangelier (2.2), der oplæses ved gudstjenesten.

Den Bog er jo stor nok tU at være Biblen.
Jeg kand nok see, at det er hverken Evan-
geu-Bog eller Catechismus. Holb.Er.II.2.
SaUYII.593. jf.: *Hun aldrig Evangeli-
Bog

I
Har seet, end (o : anden end) Davids

VssÅteT.Holb.Skiemt.E8v.
\\

(dial.) jfEvan-
gelium 1.2: I Stedet for: han lyver, siges

(af jyden): hans Mund er ikke at skrive
efter, er ingen 'Eva.nge\iehog.Feilb.BL.128.
-side, en. i den katolske kirke : venstre side

af alteret (set fra skibet), hvorfra evange-
liet (2.2) læses; brødside (mods. Epistelside^.

FrNiels.KH.II.437. evangelisere, v.

[evai^geli'se'ra] -ede. {laant % nyere tid fra
eng. evangelize, af sen. lat. evangelizare, gr.

evangelizesthai; relig., især brugt i missions-

kredse, frelsens hær olgn.) gøre evangelisk;

forkynde evangeliet (for); vinde for
evangeliet ell. kristendommen. Hjælp
os i vor Stræben: At evangelisere vort
Land. Krigsraabet.''^/iol920. evangelisk,
adj. [evaix'ge'lis^'] (æn^d. d. 8. ; afl. af 'Evan-
gelium, jf. lat. evangeUcus, gr. euangelikos

;

tsær teol.) adj. til Evangelium l.i: som er i

overensstemmelse med Jesu lære; kri-
stelig. Moth.E91. VSO. Denne mærkelige
Mand var vel nok den fuldkomneste Virke-
liggørelse af hin Idealskikkelse, man i theo-
logisk Tale kalder „en evangelisk Kristen".
Jørg.Liv.IV.45. \\ om trossamfund: som kun
anerkender evangeliet som trosgrundlag ; især:

protestantisk (luthersk -reformert). Den
Evangeliske Kirke, kaldes den Lutherske,
hvis Lemmer kaldes og de Evangeliske,
i Modsættelse af de Catholske eller Pave-
lige. 7S0. Brødremenigheden (. . Herrn-
huter) er Navnet paa et evangelisk-kriste-

hgtSsLmfnnd.Hag.II.166. især i faste forb.:

Hernhutterne kalde sig og de Evange-

liske Brøåre.VSO. Meyer, evangelisk
kirke, evangeliske kristne, nu især:
lutheranere og reformerte. Meyer. jf. VSO. (se

ovf). Evangelisk-kristelig Psalme-
bog (o: salmebog for danske lutheranere).
(bogtitel.1798). (jf.: „Den evangelisk-kriste-
lige Salmebog", der hverken var evange-
lisk eller kristehg. HBegtr.DF.1.36). Den
evangelisk-lutherske Kirke er den

10 danske Folkekirke. Grundl.(1849).§3. SaU
VII.594. Evangelist, en. [evaixgailisdj

flt. -er. (glda. d. s. (Sydrak.41), æda. (gen. flt.)

ewangeUste (AM.; i bet. 2); fra lat. evan-
gelista, gr. euangelistés; især relig. ell. teol.}

\) person, som forkynder evangeliet (i.i); spec.

(efter Ny Test.): omrejsende missionær,
som stod under apostlene. ApG.21.8. (Kristus)
beskikkede Nogle til Apostler, Nogle til

Evangelister, Nogle til Hyrder og Lærere.
20 Ephes.4.11.

Ij
person, hvis virksomhed minder

om de egentlige evangelisters (jf. Apostel 2.1^.

(vi maa) som Evangelister i Jesu Navn,
lære, som vi bør, og lide, hvad vi skal.

Grundtv.Udv.IV.399. Den gudelige Væk-
kelse faar kraftige Ledere i Landets for-

skellige Egne. Fynboen Kristen Madsen
fra Bregnør er den første folkelige Evan-
gelist i større Stil. HBegtr.DF.1.11. om visse

underordnede forkyndere af irvingianismen

:

io Sal.IX.569.
II (jf Apostel 2.3; sj.) til Evan-

gelium 1.3: forkynder af en ny lære, ansku-
else olgn. Meyer.

||
(sj.) jf. Evangelium 1.2

:

Fordi Folk i London og Amsterdam i Al-
mindelighed ikke troe Spøgelser, derfore
giøre fornuftige Folk vel ey der mere,
end andensteds, Becher til en Evangelist.
Buge.FT.l. 2) som benævnelse for forfat-
terne af de fire evangelier (2.i). de hel-

lige Evangelier . . vare skrevne af Evange-
40 lister, der vare læge og ulærde Folk. Overs,

afHolbLevned.l57.EvangelistenLueås.Ære-
boe.140. Johannes Evangelist. Oehl.L.I.207.

Dette hellige Evangelium skriver Evange-
listen Matthæus. Alterbog.4. den oldkirke-
lige Kunst (tillagde) Evangelisterne be-
stemte Symboler ..: Mennesket (Matthæus),
Løven (Markus), Oksen (Lukas) og Ørnen
(Johannes). fi^a^.JJJ. 508. jf.: de vingede
Evangelisttegn. Stilart.132.

50 Evangelinm, et. [evai^'ge-'liom] (f
Evangeli. Moth.E90; s/. Evangelie, jf.:Paa-
skeevangeUe. (titel paa digt). LCNiels.SmS.
29). best. f. -iet ell. (sj., spøg.) -iummet (Bag-
ges.III.108); flt. -ier. ('f m. lat. bøjning i eni.:

gen. evangelii. Marc.8.35(Chr.VP). VSO.
1.707). (ænyd. evangeli(um), vangellum (jf.
Feilb.IV.131), æda. evangelium (AM.), got.

aiwaggeljo; fra lat.-gr. evangelium, gr.

euangélion; af gr. eu, vel, godt, og en afl.

60 afångelos, sendebud (jf. Engel); egl: glæde-

ligt budskab)

1) budskab (l.i), som bringer glæde. 1.1^

(teol. ell. relig.) budskabet om Kristus og

det kommende gudsrige; ogs.: læren om og
troen paa Kristus som menneskenes frelser

(jf. det glade budskab u. Budskab l.i); ofte
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t forh. m. gen. ell. (nu isoer) om. dette Ri-

ges Evangelium (o: evangeliet om guds rige)

skal prætnkes i den ganske Verden, til et

Vidnesbyrd for alle Folk. Matth.2å.l4. (Jo-

hannes døberen) sagde: . . Guds Rige er

nær, omvender Eder og troer Evangelium
(1907: paa Evangeliet). J/arc. i. 15. Ber-
gen var den første norske By som an-

tog Evangelium (o : lutherdommen). Grundtv.
Uav.Il.859. disse Muure (o: kirken), inden-
for hvilke de (o: præsterne) . . prædikede
Jesu Christi Evange]i\im.Blich.(1920).TII.
174. Det er . . Evangeliet om den gode
Gud, som han (o : Jesus) forkynder. Krarup.
L.229. Guds Ord indeholder baade Loven
og Evangelium. Loven lærer os, hvad
Guds hellige Villie kræver af os; Evange-
lium lærer os, hvad Gud af sin Naade har
gjort og endnu gjør for at frelse os Syn-
dere, ^a/efc.^5. PalM.ILJII.527. 1^) (især

dagl.) biUedl. og i sammenligninger; isoer i

udtr. tro paa noget som paa evange-
liet ell. (m. tilknytning til bet. 2) et evan-
gelium, være fuldt overbevist om rigtigheden

ell. sandheden af noget; tro fuldt og fast paa

(jf. Bibel 1.2/ hånd (tog) an for Evange-
lium alt hvad gamle KieUinger fortabte
ham. Eolb.UEHJII.8. (de talte med) den
gamle Kone . . om Slotsnissen, paa hvis
V Lrkelighed hun troede, som paa Evange-
liet. GylbJ.314. „Var de sande, de Ord— ?"

„Som Evangelium. " JPJacJJ.63. Jeg tror

paa dig som paa et Evangelium. SvLaJris.
145. H (nu især dial.) hvad der anses for
absolut sandt og sikkert; fuldt ud troværdig
tale; den rene skære sandhed. PSyv.I.451.
Foersom var rig paa pudsige llistorier,

som han næsten altid selv havde oplevet,
men for Evangelier skulde man ikke tage
dem. I)avids.KK.200. JPJac.II.102. FeUb.
BLJ28(se u. Epistel 2.2). Ij) (overf. anv.

af bet. 1j, m. (delvis) tilknytning til grund-
bet.) budskab, der modtages med begejstring

og glæde. *„Hvad skal du bringe ham ?"
j .

.

„Et Evangelium! Nu har han giort
|
Sin

Lykke." Oehl.C.266. *Kristendom er i en
Sum

I

Fredens Evangelium! Grundtv.SS.
IIIJ.4. Foraaret . . kom paa sit Triumftog
gennem Dalen med Spiringens Jærtegn
og Løvspringets Evangelium.JPJaeJLii 7.

II
nu især (m. overgang til bet. Is) om en ny

(aandsretnings) lære og program, der for-
kyndes og modtages med iver og begejstring.
Jeg hører nok tale om den (o: politisk poesi),
som et nyt Evangelium. Beib.Poet.V.47.
hun (havde) med hele sin Naturs Fyrighed
grebet en af Tidens Tanker og gjort den
til sit Evangelium : Tanken om Kvindernes
Frigjørelse. Pont.M.64. (Oehl. giver) sin Har-
me Luft over Smagens nye Evangelium.
VUhAnd.A0JL216.
2) {efter gr. euangéUon katå Mårkon osv.,

egl.: evangelium efter Markus, saaledes som
M. beretter det, jf. got. aiwaggeljo t)airh
Marku) et af de 4 skrifter i ^y Testamente,
som beretter om Jesu liv og gerning. 2.«) (især

teol.) St.Matthæi Evangelium Ci907: Mat-
thæus-Evangeliet/ Matth. (overskr.). Overs^

afHolbLevned.lo7 (se ovf. u. Evangelist 2).

de historiske bøger i Ny Test. er de fire

evangelier og Apostlenes Gerninger j 2^)
(kirk. ell. relig.) tekststykke af evangelierne

(2j), der oplæses ved gudstjenesten som
grundlag for prædiken O/. Epistel 2.»

og Lektie), (præsten) synger Evangelium .

.

10 Choret svarer: „Gud være lovet for sit

glædelige B\xå^ah'*.Kirke-Ritual.(168o)J 7.

TU Aftensang prædikes over Epistierne,.
men til Høimesse over Evangelierne. F<SO.
Det som vorder Indholdet af min Prædiken
forestilles i Dagens Evangelium af Frelse-
ren selv i en skjøn og træffende Lignelse,
Blich.(1920).VII.175. EAbrahamsen.Litur-
giskMusik.(1919).6.

1. Eve, en. se Evje.

20 II. Eve, en. (jy. Jøve. JVJensJ'D.96.
Feilb.III.1156. ogs. Jever olgn. former, se

MDL.253). flt.-T. {ænyd.d.s.; vist besl. m.
IL ever og egl.: giftig slange; dial.) I) be-

tegnelse for forsk, larvearter olgn., der if.

folketroen anses for giftige. Fetlb.lII.1156
(u. æve). Kvæmd. 2) (jy.) if. folketroen : et

fabeldyr (vist oftest tænkt i hugormeham),
der spi/r edder og forgift, (i det omtalte ma-
nuskript) tales om en Orm paa Lyngheden

30 kaldet Jefver, som pustede forgift fra sig
med Vinden, og at det Lem, som blev der-
med berørt, maatte vandre af. EPontAtlas.
1.659. Der er aldrig nogen, der har set
en Jøve og kan fortælle om den; for en
dør ved at se den. JVJensJ'D.96. FOhrt.
DanmarksTrylleformlerJ.(l917).267(fraEr-
ritsø). MDL.2o3. FeilbJIlJ157.
even ell. æven, adj. ['e-v(a)n, 'æ'v(8)n]

(nu kun jy. evn. FeilbJ.257. efn. Moth.E9).
40 adv. d. s. ell. -t (Esp.406. FeUbJIIJlSO u.

2. øt). {fra mnt. even ell. (i nyere tid) fra
eng. even; sa. ord som effen) 1) (nu kun,
dial. ell. (jarg.) J,, jf. OrdbS.) som adj. (jf.
effen 1/ l.i) lige saa god (som); jævngod;
kun i forb. blive even med, (iron.) blive

kvit med; faa gjort sit regnskab op med. jeg
skal nok blive even med Fyren. Christmas.
Frits Banner.(1902). 193. t^) d. s. s. effen
1.2; om ting: Moth.E9. Q om personer: god

50 at komme ud af det med; føjelig; rimelig;
ligefrem; ogs.: nænsom; omhyggelig.
FeHb.I.2o7.jf. 111.1180 (u. 2. ØT). 2) (dial,
jarg. ell. gldgs., jf. : „Bruges undertiden i

daglig Tale." FSO.j som adv.: d. s. s. effen
2 (ofte i forb. m. Uge), jeg vidste maaske
even en lille Smule Besked om angjælden-
de Tlads.Markman.HD.23. Det var lige
even, hun kunde kjøbe et Par Pund Svine-
kød. Wi€d.MenneskenesBømJ.(1894).65. som

60 om det ikke var æven lige saa godt Vejr
i Gaar.AndNx.BNJ29. Feilb.1.237. || om
tiden: lige; just (nu); nylig. Jeg var
æven kommen hiem, da han besøgde mig.
VSOJ.oS. Jeg traf ham, æven som han
stod færdig at gaae ud. smst. Esp.406.
eventual, eTentualiter, se even-
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tuel. Eventualitet, en. [evæntuali'te'i,

ev(a)n-] fit. -er. {af fr. éventualité ; afl. af
eventuel; især G3) mulig indtrædende
tilfælde; mulighed, han havde forberedt
sig . . paa forsk] ellige Eventualiteter. Tops.
III.218. (han) var sat langt tilbage i Fransk
og (vilde) nu for alle Eventualiteters Skyld
. . øve sig paa ny. SophClauss.AT.163. ORo-
de.KV.27. eventnel, adj. [evæntu'æl',
ev(8)n-] (1. br. eventual. Meyer.), adv. -t ell. lo

(nu 1. or.) d. s. (JBaden.FrO. Meyer.) ell.

t eventualiter (smst). (fra fr. eventuel, mlat.

eventualis; af lat. eventus, udgang, begiven-

hed, af e (ex), ud, og venire, komme, jf.
Advent, Eventyr; især O) især om begiven-

hed olgn.: som muligvis (under visse forud-
sætninger) vil finde (har fundet) sted; af-
hængig af tilfældet ell. udfaldet af no-
get; mulig; som adv.: i paakommende
tilfælde; muligvis; ogs.: i fornødent 20

fald. det (er) en af Hovedindvendingerne
mod Ligbrændingen, at den definitivt ud-
sletter en eventuel Forbrydelses Spor. Æ^

Pont. Retsmed. II. 233. eventuelle Fore-
spørgsler bliver straks besvaret. Ludv.
(hans) eventuelle Genindtræden i det poli-

tiske Liv. PoUyiol921.5.sp.5. Kr.W. (vil)

besøge Petograd og eventuelt Moskva. Da^
Nyh.^/nl921.5.sp.2. du maa sende mig pen-
gene, hvis jeg eventuelt skulde faa brug 30

for dem
j jf. : man bør sikre sin eventuelle

enke (o: sin kone, hvis hun muligvis skulde

blive enke) ved en forsikring
j

Eventyr, et ell. (i bet. 2, nu kun jy.)
en (DL.4—3—16. Holb.DNB.228. Feilb.

III.1157). ['æ'v(8)n-, 'e*v(8)n|ty'r] (ogs. skre-

vet Æventyr. — nu kun dial. Emtyr. Moth.
E53. OrdbS.(Møen). Feilb.III.1157. BAUs-
sing. Minder fra Erritsø. (1917). 204). fit. d.

8. ell. (nu kun dial.) -er (Beenb.II.9. Ew. 40

VIII.41. Bagges.I.187. VSO. Feilb.III.

1157). {ænyd. emtyr, eventyr, glda. æwen-
thyr (i bet.l; Rimkr.), sen oWw. æfintyr;
gennem mnt. eventur(e) af fr. aventure,
mlat. adventura, hændelse (jf. ty. abenteuer,
eng. adventure samt Aventurej; afl. af lat.

advenire, tilkomme, hænde (sml. Advent^;

jf. eventuel, II. Emte)
1) begivenhed, der (i overvejende grad) be-

ror paa tilfældet; mulig indtræffende 50

begivenhed; hændelse; især om mærke-
lige, overraskende, spændende begi-
venheder, som tiltaler ens fantasi, dristig-

hed, trang til oplevelser olgn. *sig har til-

draget
I
Et selsomt Eventyr, som Paars

har meest héha.get. Holb.Paars.74. (de) far-

lige Eventyr, hvori hans tøileløse Dristig-

hed idelig henrev ham. Rahb.Fort.1. 246.
Bierge, hvis Toppe vi endelig naaede efter

mangehaande Eventyrer. Bagges.DV. VIII. 60

437. jeg kan give Dig en tør Beskrivelse
af Reisens Hændelser og Æventyr. ^rundfø.
E.141. 'Det dunkle Eventyr ('o; døden; jeg
skal bestaae, | Som Sjælen frygter og dog
længes efter. Hauch.SD.1.222. Han skulde
til Kjøbenhavn, Æventyrenes By, som hans

Fantasi havde befolket paa det Prægtigste
med store Skikkelser. Schand.F.343. i udtr.

som gaa paa, søge eventyr, begive sig

ud for at opleve noget mærkeligt, jeg er een
af de Riddere, om hvilke Folk siger, at
de søge Eventyr. Biehl.DQ.IIL131. modig
som Don Quixott naar han gik ud paa
Eventyrer. Ew.VIII.36. *at gaae paa Even-
tyrer

I
For at opstøve friske Fyrer.Wess.

129. 'Tommeliden drager paa Eventyr,
|

Han vog en Flue, det frygtelig Dyr! Oehl.
XIV.30. Kunde Du ikke have mere Lyst .

.

til at gaa paa Æventyr, Fanden i Vold,
over hele Verden, spille Komedie, snart
hist, snart her. Schand.TF.1.97.

||
(især spøg.)

oftest i flt, om erotiske oplevelser; el-
skovs-, kærlighedseventyr. Eros selv
blev ikke forelsket . . skjøndt Elskovens
Gud, stod han dog i Antal paa Eventyr
langt tilbage for de øvrige Guder. Kierk.
1.46. (han) var ingenlunde forarget over
(Lottes) Æventyr paa Kostumeballet.
Schand.SB.44. især i udtr. galant(e)even-
tyr, se galant. || omen lykkelig, især be-
givenhedsrig tilværelse; lykkeligt (tids-

rum af et menneskes) liv. (ofte m. overgang
til bet. 3.1). Mit Liv er et smukt Eventyr,
saa rigt og lyksaligt! HCAnd.ML.l. Even-
tyret var ude. Han vendte nu tilbage tU
sin gamle Ensomhed. Pont.EK.56. jf.: Mit
Livs Eventyr. HCAnd.(bogtitel.l855).

2) (nu vist kun dial. (se ndf.); jf.: „dag-
lig Tale." FSO.) dristigt og farligt fore-
tagende (jf. Aventurej. det uforfærdede
Mod, hvormed han udførte Eventyrer,
som ingen anden turde begynde paa. Ew.
VI.175. de Tider, da nye Lande og Stæ-
der skulde besegles og opdages, under
megen Fare og Eventyr. OeconTIII.68.

\\

især: fare, som en købmand løber ved spe-

kulationer olgn.; risiko. Moth.E91. Den
som tager Penge op paa Rente, søger
ved sin Vindskibelighed samt Eventyr at

giøre samme Penge frugthave. Holb.NF.
(1728).1.231. Harboe.MarO. iforb.m.præp.
paa: paa Skipperens Omkostning og Kiøb-
mandens Eventyr. DL.4—3—22. een hver
(skal) beholde paa sin egen Fare og Even-
tyr i det minste den tiende Deel af det
forsikkrede Skib. smst.4—6—5. nu kun
(dial.) i udtr. staa (sit eget) eventyr,
løbe fare, risiko ; selv tage ansvaret for noget.

paa Skibet stande alle Reederne Eventyr
(o: ulykker, som rammer skibet, gaar paa
deres regning). DL.4—1—35. saasom Cre-
ditor staaer Eventyr ved saadan Contract,

saa fordrer han en (højere) Interesse (o:

rente). Holb.NF.(1728). 1.240. de Danske
skibe (fik lov at) passere; Men hvis de
komme offtere, maatte de staae deres egen
eventyr. sa.DNB.228. VSO. Feilb.III.1157.

3) fortælling om mærkelige ell. vid-
underlige begivenheder. 3.1) (kortere)

mere fantasifuld fortælling, hvis emne
ligger uden for det dagligdags ell. virkelige

(jf. Historie olgn.). slige Bøgger taber vi
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paa (o: ved salget), og maa oprette vor
Skade paa Viiser, og eventyr igien. Holb.

BarsJi.6. De Eventyrer, som jeg med
stor Begierlighed sneg mig til at høre af

Tienestefolkene.i^M;. FJII.4i. Romanen paa
sit første, umiddelbare Trin er Eventyret.
HeibJ'ros.III^lO. Hun maa ikke vente
noget Eventyr; det er en meget naturlig,

simpel og sandfærdig Historie. Winth.VIIl.
188. (moderen) skjændtes med (den gamle
mand, der havde fortalt „Hyldemor") om
det var en Historie eller et Eventyr. fl^C

And.SS.XIlI.297. (jf. HBrix.HCAndersen.
(1907).185). *Jeg fori;alte de deiligste Even-
tyr

I
Om Trolde og Feer og forhexede

Dyr. Hol8t.UH.147. et Æventyr, dæ' æ'

saadan mæ' Fortryllelse aa' de Dele . .

men en Løgnehistorie, dæ' æ' noet, som
godt ka' være sandt, men æ' Løgn. Rist.

ER.39. 'Det lyder som et Eventyr, et Sagn
fra gamle Dage:

|
En røvet Datter, dybt

begrædt, er kommet frelst tilbage! Potjf.

(FædrelSange.168). H. C. Andersens even-
tyr, Carl Ewalds eventyr osv.

\ 3^) (nu
næppe hr.) usandsynlig eU.usandfærdig
historie (der udgives for virkelig); løgne-
historie; usandhed; fabel. Jeg troer
ellers I ere fra Jylland, eftersom I kand
saa brav fortælle Eventyr. Holb.Ul. V.2. Jeg
skal forsvære at komme til Hr. Christoffer
oftere, uden hånd vil holde inde med sine

Eventyr om de gode og onde Engle. sa.

UHH.I.6. en vis Frislænders utrolige For-
vovenhed i at sye Eventyrer og Fabeler til-

sammen, og give dem ud i Verden for al-

vorlige Historier. Gram.(KSelskSkrJjSoO).
de nymodens Historieskriveres Hensigt
med deres Arbejde er . . at kunne more
Kærlinger med sine Æventyrer. PAffei5.
US.83. 'Herrens Bog var lagt paa Hyl-
den,

I
Æventyr i Elirken lød. GT7cndtv.SS.

1.29.
jf.

: *Maanen er en Løgnerske,
| Som

ved sit Dæmringslys fortæller Eventyr.
Oehl.Aml.198. trykke eventyr, lyve (jf.
trykke almanakker «. Almanak^. BieM.
Den kierligeDatter.(l 772).88.
Eventyr-, i ssgr. ['æ*v(3)n-, 'e'v(8)n-

tyr-] især til Eventyr 3a; af de mange ssgr.

kan anføres Eventyr-digter (HCAnd.
XII.125), -fortæller (smst.114), -sam-
ler, -samling, -sprog; ofte m. bet.: even-
tyragtig, eventyrlig (2). fx. -have, -hus,
-konge (Jørg.E.29), -land, -prins,
-skær, -verden (Goldschm.Chol.119) ofl.

-ag^tig:, adj. [1 eU. 3a] fl. br.) eventyrlig

(2). vAph.(1764). noget Forunderligt, næ-
sten Eventyragftigt. Goldschm.BlsHlI.71.
-hog^ en. [å.i] Rom er som en Eventyr-
bog; man opdager der stedse nye Un-
dere. HC4nd.XJJJ59. »hvi kan et Syn i

en Æventyrbog
|
Saadan om Natten os

møde — ? I Snehvide, Snehvide, Du døde!
Drachm.III.108. JakKnu.G.79.
eventyre, v. ['æ*v(3)n-, 'e-v(9)n|ty'ra]

(ogs. sventyre. — nu kun dial. avan-, aven«
tyre. Junge.376. FeilbJII.1158). -ede. vbs.

jf. Eventyreri. (ænyd. eventyre, emtyre,
vintyre (i bet. 2); fra mnt. eventuren, fr.

(s')aventurier, jf. ty. abenteuem; nu 1. br.

uden for dial., jf.: „i daglig Tale." VSO.)
1) (til Eventyr 1^ iscer refl.: begive sig
ud paa maa og faa; give sig tilfældet
i vold; tumle om i verden; prøve lyk-
ken; gaa paa eventyr. VSO. lad kun
Don Quixote eventyre sig, og Sancho

10 Panza snakke. LiebJ)QJI.28. Den, der .

.

æventyrer sig gjennem Verden, har ikke
Tid til at gaae i Kicke.FJHans.Novel.IL
394. En Dag havde vi paa maa og faa
eventyret os ind i en Skov. Schand.O.IT.
156. Pont.FL. 93. (dette) artistmenneske,
der er plettet af livet og har eventyret
rundt i alskens forhold. NMøll.(Letterst.

tidskr. 1904.419). denne vagabonderende
Malersvend, der æventyrer ved at smaa-

20 rapse og storlyve. HarNiels.ML.117. (spec.)

m. h. t. erotiske oplevelser: 'disse Bølger og
Bredder (o: om Neapel),

|
hvor Oldtid og

Middelalder og Nutid
|
har elsket og æven-

tyTet.SophClauss.D.147.
|| (jf.bet.2; nu kun

dial) i udtr. eventyre sig (selv), oaa
paa egen haand; være overladt tilsig
selv; skøtte sig selv. Vi giøre Uret . .

naar vi lade Kreaturet i Vintermaanedeme
eventyre sig selv paa aaben Mark, LSmith.

30 DN.373. Da han har lært alt, hvad han
behøver, saa maa han nu eventyre sig

selv. FSO. denne har vel .. maattet even-
tyre sig ene i Verden og var formodent-
lig en vildsom Fugl. ThomLa.AH.319. jf.
Junge.376. Feilb.III.llo8. 2) til Eventyr 2.

2.1) f udsætte for fare (risiko); sætte i

vove; vove. han (gjorde) sig en banet Vej
til det Maal hvor hen han sigtede, ogdet
uden at eventyre sin egen Person. Holb.

40 DH.11.227. Han turde ikke eventyre det.

VSO. 2.2) (nu næppe br., jf.: „endnu hos
Landalmuen." Levin.) i uatr. eventyre
lykken, prøve (forsøge) sin lykke; lade

det komme an paa et tilfælde, skæbnen. Jeg
vil eventyre min Lykke. Jeg vil spille

eet Spil med dig, kun et eneste. Taber
"eg, saa er jeg efter femogtyve Aars For-
00 i din (o: djævelens) Yold. Hrz.IX.199.
•Det hjælper lidet at eventyre Lykken,

|

50 Naar man ikke selv vil tage Haand i med.
smst.XI.73. 03 Eventyrer, en. ['æ-v(8)n-,

'e*v(a)n|ty'r8r] fo^s. Æventyrerj. flt.-t. (glda.

d. s. i bet. „gøgler, plattenslager" (DMag.III.
333); sa. ord som Aventurier) person, som
søger eventyr (l.i); vovehals; ogs. (især

nedsæt.): person, som søger lykken paa til-

fældig, mer eU. mindre ulovlig, uregelmæssig
vis; lykkeridder. Moth.E91. VSO. mange
fremmede Eventyrere søgte at vinde —

60 og vandt— Dronningens Gunst. NMHelms.
De Danske og deres Broderfolk. IL (1914). 52.

jf.: *en Eventyr erflok, |
Hvis blotte Ry

gjør mine Mænd forsagte. Secfce.flP.4i.

Eventyreri, et. flt. -er. (vbs. til even-
tyre; sj.) eventyrlig (fantastisk) plan,
tanke olgn. jeg har rigtignok ogsaa sagt

i:

IV. Rentrykt »Vu IWl 36
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til Niels, det dog vist var nogle Even-
tyrener med denne hersens Deling. Jn^'.

EF. VIII. 38. O Eventyrerske, en.

(især nedsæt.) kvindelig eventyrer, (du vil)

komme til at fortryde den Dag, da du
lod den Eventyrerske komme ind i dit

Hus. Biget.^y6l913.8.sp.4.

t Eventyr-kontrakt, en. [2] (jur.)

hasardkontrakt. KaneProm.^^/s1786. (Fogt-
mannsBescripter.reg.I.(1806).641). lo

eventyrlig, adj. [æ()v(a)n-, e()v(9)n-
'ty-'rli] (ænyd. even-, emtyrlig; af Even-
tyr; jf. ty. abenteuerlich) I) (til Eventyr
(1 og) 2; nu kun m. overgang til bet. 2) især
om foretagende olgn.: som fordrer vovemod,
er forbunden med fare; farlig; (dum-)
dristig; letsindig. Moth.EOl. D&H. det
er et eventyrligt foretagende, som næppe
vil lykkes ! om person: en dristig Kryb-
skytte og eventyrlig Vovehals. Jw^'.PO. I. 20

lé5. 2) (til Eventyr 3j af en beskaffenhed,
der er ejendommelig for, minder om even-

tyrets (3.1) verden; eventyragtig. *Jeg
skuer et fortryllet Land, som U^er

|
En

eventyrlig fra Feers YQvåQu/Seib.Poet.
IY.326. *Nu faar Gud Pan det Vink

|
fra

en eventyrlig Fe (o: eventyrfe). SophClauss.
F.22. landskabet laa i en eventyrlig be-
lysning

j II
især om tildragelse, beretning

olgn.: mærkelig; sælsom; vidunderlig; 3a

fantastisk; usandsynlig; utrolig. Moth.
E53. (jeg) hørte ham fortælle . . sine even-
tyrlige TilåTage\seT.Bagges.L.I1.39. Hi-
storien . . blandet med fabelagtige Sagn
og eventyrlige FortællingeT. Molb.DE.I.y.
Gustav (drog) til Dalarne, mangen Gang
eventyrlig frelst ud af truende Livsfare.
CPalM.0.417. han viste et eventyrligt
mod

i
det lyder helt eventyrligt (fx. om

noget, man ønsker var tilfældet)
j 3) {af 40

Eventyr 1 ell. Eventyrer m. paavirkning af
ty. abenteuerlich; nu 1. fer.) især om per-
soner: som fører ell. ønsker at føre en even-

tyrertilværelse ; som ønsker at opleve even-

tyrlige (1) begivenheder; eventyrlysten;
fantastisk; romantisk, mit eventyrlige
Hierte loe i mit Bryst. Ew.VIII.123. han
vil blive et eventyrligt, et ulykkeligt, og
selv et farligt Menneske. swsf.FJ.^05. jeg
er een af de Riddere, som man kalder 50

de eventyrlige. Lieb.DQ.II.107. den unge
Pige (er) urolig, æventyrlig og allerede
halv forvildet af Angst og Livslyst. Gold-
schm.II.299. (nedsæt.:) ham vil jeg ikke
have noget at gøre med, han er mig for

eventyrlig I O -hed, en. [1 ell. især 2]

FortællingensEventyrlighed giør den utro-

lig.FSO. Den vilde Eventyrligned ved disse

Tog lokkede h3Lm.Goldschm.NSU.NyB.1858.
1.252. D&H. 60

GJ Eventyr-lyst, en. [1] lyst til at op-

leve eventyr. Da han var 15 Aar . . tog
Æventyrlysten Magten fra ham. Danne-
hrog.^lfil909.2.sp.l. GJ -lysten, adj. [1]

Goldschm.V.285.
I. Ever, en. se Evert.

II. ever ell. æver, adj. CE Læses som
E (i) éver. HøysgAnh.l9. „udtales gemeen-
ligen som ævr." VS0.I.53). (ænyd. d. s., sv.

dtal. aver, ivrig, oldn. æir, hidsig, heftig;
vist besl. m. oeng. afor, oht, eibar, eivar
(ænht. eter), skarp, hitter, jf. Iver samt IL
Eve; nu kun dial.) 1) som har en bidende,
skarp smag; som bider paa tungen; bitter.
det er en ever ost. Moth.E92. Høysg.Anh.
19. Denne Ost har en æver Smag.KSO.!.
53. MDL.102. Levin.(G.). Feilb.II.67. 2)
om kniv olgn.: som har et godt bid; skarp.
Feilb.II.67. 3) om person: som har en skarp
tunge; heftig; ogs.: ivrig. smst. f -hed,
en. [1] Moth.E92. VS0.I.53.
Evert, en. ['e'vard] (nu sj. Ever. Han-

delsO.(1807).63.— Æver. Moth.Æ25). flt.-tr.

(jf. ænyd. øffri, flt. (Kalk.IV.977; vist jy.
form for æverej; fra nt. evert, mnt. ever,
ældre: envare, vist smsat. af en, en(e), og var,

fartøj) ^ mindre (tysk ell. hollandsk) sejl-

skib med temmelig flad bund og een ell. to

master, især benyttet til flodsejlads. Æver .

.

Er en stor fisker kane. Moth.Æ25. paa en
„Ever" (skulde jeg) seile over Elben. JffiV

Claus.Optegnelserom mitLevned.(l877).61. H
BDhlp.1.275. Mast ved Mast viser der sig

i Kanalen, ikke Skyskrabere . . men Smaa-
master i Everter og Galeaser, der farer

paa Island, men som . . overvintrer i '^y-

havn.Baud.AB.121. Scheller.MarO. Evert-
galease, en. vL galease, hvis skrog er byg-

get som en evert. Hage.^925.
m Evidens, en. [evi'dæn'sl (tidligere

ogs. Evidence. JBaden.FrO. Evidents.
Meyer), (fra fr. evidence, lat. evidentia,

afl. af evident) det at noget er (fuldkom-
men) indlysende, øjensynligt; (fuldkommen)
klarhed, tydelighed ell. vished, han
(havde) med mathematisk Evidenz . . be-
viist det, han paastod. Ørst.Br.1.77. Meyer,
især styret af til: (det) fremgaar til Evi-
dens af den Kendsgerning, at (osv.) Jak
Schmidt.SP.16. de Betænkeligheder, som
Tyge Brahe . . havde næret (var) til Evi-
dens blevet fjærnede ved Galileis Kon-
statering af Faldloven. CSPet.Litt.1.632.
GI evident, adj. [evi'dæn'd] (af lat. evi-

dens (af e(x) og videre, se);
jf.

Evidens)
(fuldkommen) indlysende; øjensynlig;
aabenbar; soleklar, (især som præd. til

subst. ell. pron. i ent.). Leth. (1800). det
synes mig . . evident, at Uskylden aldrig

glimrer saa stærkt som netop naar Uvi-
denheden reent er fjernet. Chievitz.FG.165.
Det nytter ikke at være galant! Det var
i Aftes alt for evident, at det blev Her-
rerne, som gjorde (stykket) tU en eklatant

Sukces. PoZ.'«/9-Z5»5i.6.sp.5. (sjældnere) i flt:

Dødstegnene var evidente. 0Bung.P.188.
evig, adj. ['e-vi] (f ævig. Holb.DH.1.79.

Ew.(1914).1.33). (sj.) komp. -ere (se ndf. u.

bet. 4.1J. superl. evigste (næsten kun i bet. 5,

jf. u. bet. 4:.'6). adv. d. s. ell. -t. (glda. d. s.; fra
mnt. ewich, afl. af et subst., der svarer til

got. aiws, tid, se I. ej ; som hovedbet. opfattes
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nu bet. 2 og S; i forb. m. nægtende mening
lader bet. 1-3 sig ikke altid skarpt adskille)

1) (nu sj. tiden for forb., hvor ogs. bet.

2-3 hinde ligge til gnind) som varer til et

menneskes død; livsvarig. Egteskabs Con-
tract skulle icke være ævig. Eolb.Eandst.
II.3. ( GriffenfeM) hørte, at Dommen kun
var formildet til evigt Fængsel. Fabricius.

DJI.422. Hannibal havde i sit 9de Aar til-

svoret sin Fader et evigt Had mod Rom.
Thrige.Læreb.idengl.Hist.(1854).184. | til

evig(e) tid(er), hele ens levetid (jf. ogs. u.

bet. 2 og 3.3^. jeg har . . ligesom til ævig
Tiid forbundet mig til Magisteren. Hoife.

Tyb.VJS. Skal jeg da høre c3n Mucken til

Evig Tid? Hvad har du vel at klage paa
mig? KomGrønneg. 1. 313. hun havde dog
ikke Lyst til at tjene til evige Tider. Schand.
IF. 331. H som adv.: *Min Hustru er mig
evig kiær,

|
Skiøndt ingen Skiønhed mere.

Zetlitz.(Rahb.LB.II.193). 'Jeg har en El-
skerinde,

I

Som evigt jeg er tro.Winth.HF.
326. i forb. for evig(t) (jf. ogs. u. bet. 2 og
3.3^. 'Vort kjære, rolige Fædrehjem | vi
skulde for evigt sa.vne.WinthJV.45. *„De
tred've Tusind staae hos Jøden Levi." —

|

Hun synker til hans Hjerte: Din for evig!
PalM.1.76.

2) som bestaar, saa længe verden (uni-
verset ell. menneskeheden) staar; uforgæn-
gelig. *Axel og Esbern Snare | De kneiser
i evigt Ry. OehLL.1.296. *Aldrig er din (o:

bølgens) Længsel stillet,
| Den er evig,

som dit Savn. Heib.Poet.IX.23. »Dybt, un-
der Altrets Buer, 1 1 Helligdommens Skjød, I

En evig (o: stedsebrændende) Lampe luer.

CKMolb.SD.30. *over hans Grav svang
hans (o: Huitfeldts) evige Ry

|
sig paa

Vingen luende løa. Plmig.1.297. 'den hi-

gende Menneskeslægt,
| det var, som den

skulde til evig Tide
|
forgjæves stride,

forgjæves Ude. Kaalund. 167. *de største
Ege, som staar paa Landet,

|
staar ej til

evige Tider. Drachm.STL.151. Radium er
en evig Kraftkilde. Pol.^'/il921.5.sp.6.

|| i

særlige forb.: den evige fred, om en
tænkt tilstand af stedsevarende fred mellem
nationerne. Den evige Fred fPhilosopher-
nes kiæreste Tiridmmerie). Steffens. 9. der
er Omraader af Menneskets Aandsliv .

.

hvor den evige Fred mellem Nationerne
skulde herske. RBergh.(Tilsk.l921.I.218).
den evige jøde, Ahasverus, ..Jerusalems
skomager", som if. legenden er fordømt til hvile-

løs at flakke om til dommedag, fordi han næg-
tede Kristus paa vejen til Golgata at hvile paa
hans tærskel. Ing.ÉSE.VI.r. PalM.VII.248.
*(digteme) fomøjed sig ret, da de fik

| fat
paa den stakkels evige Jøde. Hostr.GJ.9.
evig kalender, d. s. s. Evighedskalender.
Brandt. (ChrPed. II. 501). (den) evig(e)
sne, snelag, som p. gr. af deres beliggenhed
(nær polerne ell. (især) paa høje bjerge) aldrig
smelter, en Lavine, som begrov Huse og Byer
i evig Sne. BlichJII.4. JVJens.Br.58. jf.:
Bierget Priesterstock med sin evige Snee-

Pibekrave. Bagges.DV.IX.427. de evige
Snetinders overjordiske Rige. Pont.FJ.214.
den evige stad olgn., (efter lat. urbs
aetemaj byen Rom (p. gr. af dens historiske

betydning). *det saakaldte evige Rom. Winth.
Vl.73. dette er Rom, dette er den evige
StSid. BUlcItalietiJIJl. PmtXP.V.eS. Ar-
laud.103.

II
dannet efter disse udtr., men m.

afsvækket bet.: evig skak, en stilling af
10 brikkerne i skakspil, saaledes at „kongen" er

i stadig fare, og spillet derfor bliver uafgjort,

(sort) fremtvinger remis ved „evig Skak".
Skak.(1916).21.

J|
som adv. dersom Syvs

Regel ævig (o: for bestandig) blev casseret,

saa kunde enhver altid vide forvist, at der
ligger en Formaning i . . deslige Ord.
Høysg.lPr.l7. 'Vær evig stolt ved dette
Navnl Ew.(1914).1.105. ^Evig bortsvandt
Helligdommen. Oehl.L.1.27. *Herrer vi ere

20 i Aandernes Rige,
|
Vi er den Stamme,

som evigt skal staae\WinthJ.l. "Der sør-

ger Niobe for evig uden Trøst:
|
Slan-

gerne kryste Laokoons Bryst. Blich.D.1.34.

jf. (sj.): 'blomstrende Drømme om Godt-
vejr og Sol | fra nu og til evig (alm.: til

evig tid;, fra Pol og til Fol. Stuck.D. 40.

t evig ikke (ell. e]), aldrig nogensinde, jeg
vil evig ikke være (præst). Etc. VIII. 30.

*Men nu er Pokker løs;
|
En Snees Aars

30 gammel Knøs | Fød der, tør skrive Vers,
dem gode skrive,

|
Som Aftenposten ham

skal evig ei tilgive. TFe88..255. O i udtr. det
evig(t) kvindelige (efter GoetheJ'aust:
das ewigweibliche^, om det blivende, mest
karakterutiske (hos Goethe: ideale) i kvin-

dens natur; det typisk kvindelige. *(vi) Som,
søgende det evig QvindeUge,

| Det ei kan
troe et Værk af Skaberhaanden: |

Vi stige

maae til Himlen, for at finde . .
|
Den

40 evige Madonna skjult i Aanden. PaZilf.F.

408. Drachm.FJ.56. dette evigt „usynlige"
— en af de stærkeste Tillokkelser ved det
evigt 'kyinde\ige.VilhAnd.K.I.165. JVJens.
C.9. jf. : det evigt mandlige eUer det evigt
kvindelige. Rubow.Da.litt.Kritik. (1921)J256.
Det evigt menneskelige. Lidenskaben, le-

vede jo i ham, kæmpede jo i ham. Bønne-
lycke.AJ.59.

3) (især relig.) som aldrig kan forgaa
50 eUer ophøre at være til. 3.l) som etuden

begyndelse og ende; som altid har eksi-
steret og vil vedblive at eksistere; ogs.

(om gud): som staar udeti for tiden,
(han) paakaldte . . Herrens den evige Guds
^avn.lMos.21.33. Den Kiærlighed man
kand have til de ævige Ting qvæler icke
reent hos os Eaærlighed til de timelige.

KomGrønnegJI.246. 'Evig Godhed (o: guds
godhed) ..vil jeg synge om. Etc.(1914)J.

60 184. "Evige Fader, som alviis regjerer
|

Himmel og Jord ved dit mægtige Bud!
VKHjort.F.1.39. Gud er evig, det er: hans
Tilværelse har hverken Begyndelse eller

Ende. Katek.§ll. i gamle Dage . . da var
hver en Ting saa bespændt med Guds
Kraft, at der sprang ud af dem Lægedom

36*
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og alt Godt, evigt og timeligt. JPJac.I.lS.

II
brugt substantivisk: det evige. Me

sieldne Faa,
|

. . hvis Siæle sig hæve
|

Til det Eviges Tinde. Oehl.L.L25. Hvad
er Jesu Religion? Den er det Endeliges
Forsoning med det Evige. Grundtv.Udv.I.
143. Det Evige betegner ogsaa det Nær-
værende, som intet Forbigangent og in-

tet Tilkommende har. Kierk.iV.356. Basm
Niels.G.I.xii. den evige, (nu 1. br.) gud.
*Her ved den rislende Bæk — Her under
Skyggerne;

| Her vil jeg prise den evige.
Ew. (1914). 1. 172. Basth. Tale. (1782). 37.
*Døgnfluens Flagren og Himmellysets
Gang,

I
De vise ham (o: naturforskeren)

den Eviges Veie. Hauch.SD.I.191. 3.2) (sj.)

som er uden begyndelse; som har varet
altid. *Hist, hvor den krumme Flod imel-
lem Roser skummer,

|
Der vaagnede jeg

(o : Eva) først — op af en evig Slummer.
Ew.(1914).1.160. 3.3) som er uden ende;
som altid vil vedblive at eksistere ell.

vare. *vi (har) Jubel -Aar,
|
Evig, evig

Somvaer. Brors.290. autoriserede Forkyn-
dere af de evige Sandheder. Pont.Kirken
ogdensMænd.(1914).24. Lov, Tak og evig
Ære være dig, vor Gnå.. Alterbog.423. O,
Gud skee Lov til evig Tid . . | For
Frelser bold og Broder blid! Grundtv.SS.
1.348. Alterbog.437. || i forsk, mere ell. min-
dre faste forb., der vedrører tilstanden efter

døden, de evige boliger: Luc.16.9.
Gimle og Nastrond vare de ævige Boliger
for de Lyksalige og Fordømte. Holb.DÉ.I.
79. Monrad.BV. 105. den evige hvile
(sj. to): *Sjælen træt og tung,

| Syg for
den evige Hvile. Orundtv.SS.1.69. *mæt af

Dage og Møje
|
Han gaaer til den evige

Ro. Blich.D.II.86. if.: Den evige Søvn.
SMich.(bogtitel.l912j. den evige ild, de
fordømtes straffestea. Det er dig bedre, at

gaae halt eller en Krøbling ind til Livet,
end at have to Hænder og to Fødder, og
kastes i den evige Ud. Matth.18.8. evig
død, evigt liv, se 1. Død 3.2, Liv,

||
(nu

l.br.) i forb. vær en evig ell. jeg vil
være en evig, egl. ellipt. for vær (ell.

jeg vil værej en evig fordømt (ell. synder
olgn.), hvis ikke osv., brugt som en afsvæk-
ket (bekræftende) ed. jeg har, vær en evig,
solgt mine (aktier). PAReib.Sk.II.292. Heib.
Poet.V.333. Hrz.III.8. 600 Rdir. om Aaret— forslaaer det til Viin og Kage? Du
maa mindske, Du maa vær' en Evig mind-
ske. Oversk.lI.138. Vær en evig, jeg vil

afmales som en Krigsmand, for det er jeg.

JLange.III.232. jeg vil være en Evig,
om ikke det Vaade stod mig i Øinene.
Drachm.KK.76. Børd.BH.59. jf. f: Evig
forsoren! hvilken deilig Wiener-Tærte!
Heib.Poet.VI.94. samt: væk var han som
et Lyn, for en evig! uden at værdige mig
at se til mig. Bayard&Vanderburch.Pariser-
drengen.(overs.l878).14. \\ som adv.: altid

(1.1). at straffes ævig. Ew.(1914).1.33. Basth.
Tale.(1782).49. Evigt vil han ikke for-

tryde at agte paa min Tale, men det var
vel muligt, at han kunde komme til ti-

meligt at fortryde det. Kierk.XIV.115. vi
adskilles kun, for igien at forenes for
evigt. Mynst.Wilh.9. (jf. u. bet. 4.3:^ 'Evig
glade vi skal være

| I vor Herres Jesu
Navn! Qrundtv.SS.III.15.

4) m. forestillingen om tidens varighed
mere ell. mindre afsvækket ell. tilbage-

10 trængt. 4.1) som varer meget ell. usæd-
vanlig længe og derfor (næsten) fore-
kommer som en evighed; endeløs; evin-
delig (3.1). Jo vist, alle Processer i

Tydskland ere evige. Holb.Abrae.1.7. Jeg
maatte . . bie et halvt Qvarteer, som fore-
kom mig evigere end aUe de foregaaende.
Bagges.L.I.15. ordspr. (især dial.J: Evigt
Arbejde gjør evig Stodder, ilfau. jf 787. jf.
Halleby.242. især (dagl.) i forb. evig(e)

^tid(er), (usædvanligt ell. urimeligt) lang(e)
tid(er). (draabeme var) en evig Tid om
at komme videre. AKohl.MP.II.83. *Som
Regel er det i en Bank Skavanken,

|
at

man skal staa en evig Tid og vente. Aa
Hermann.S.69.

\\
(sj.) om stor udstrækning

i rummet, (det var) evige Veie for ham;
før han blev færdig, gik Solen ned. HC
And.V.263. 4.2) (især dagl., nedsæt.) som
stadigt forekommer, er nærværende, gentager

30 sig ell. omtales (og derfor virker trættende
eil. fremkalder lede); uophørlig; endeløs;
evindelig (3.2). det er den evige Magister
Tv?sik.nnh\Ew.IV.214. (jeg) tager hende
med Magt ud fra den evige Kousine (o:

som hun stadig er hos). Blich.III.422. *Det
var en evig Hvisken

|
Mellem hende og

hsLm.Winth.HF.132. Voltaires evige Und-
skyldninger paa Grund af nedbrudt Hel-
bred, brandes. FoW.rJ.95. lad mig være fri

40 for denne evige Max Bernhardt! Poni.LP.
V.144. Paa Gaderne gik han ogsaa altid

i en evig Angst for at møde Gerda. Knud
Pouls.TJ.63.

II
(som adv.) bestandigt. *Jeg

beiled til Mægtiges Naade,
|
Og evig i

Forgemak laae. Bahb.PoetF.1.153. mere end
én Gang var Kongen nær ved at tabe
Taalmodigheden med denne Mester, der
evigt forlangte Forskud, men aldrig blev
færdig. TroehL.III.75. han var evig paa

50 Baderei^er. Bang.HS.lO. || i forb. m. et ens-

betydende ord (jf. ty. immer und immer):
evig og altid (f evig og evig). Havde
(gud) ikke forladt sin Søn . . saa maatte
hånd forladt os ævig og ævig. Hersl.Præd.
124. disse tomme Udflugter, disse intet-

sigende Paastande, som vi evigt og evigt

maa høre. Kierk.XTII.465. Hvorfor vil De
evig og altid vide, hvad jeg tænker?
Stuck.III.70. skønt hun holdt meget af

60 ham, var hun led og ked af at have ham
om sig evig og altid. AndNx.M.35. jf. (sj.):

den triste, eeasformige Natur, hvor den
eensomme Vandrer overalt kun møder de
samme Gjenstande, Sletter og Klitter og
atter og evigt Sletter og Klitter. ^Anires.

Klitf.216. 4.3) nærmende sig til kun at ud-
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trykke forstærkelse
fl

som adj., især i

faste forh. evig løgn: De vil slaa Fag-
foreningerne i Stykker for at kunne skrabe
Smørret af vort Brød igen . . Men det
skal bUve en evig Løgn (o : det skal aldrig

ske). ÅndNxJ'E.lTl.262. ev i g e 1 ø j e r olgn.:

Jeg har min ævige lyst deraf, at jeg
kand trække slige Folk o^t. HolbJlJJI.5.
Denne Madame navde en ældre Søn paa
fiorten Aar, som elskede Piger og evige
Løier. Tode.V.358. Ing.EF. VI1.174. Schand.
TFJ.161. Ibsen har . . sin evige Moro
hver Gang han læser i en A\is. Brandes.
III.288. jf: Harlekin? Er det muligt?
Naa nu har jeg dig, du evige Gavstrik.
Heih.Poet.1.303. i beklagende ell. dadlende
udtr. som (det er) evig skade ell. skam
olgn. Evig Skade, at dette skiønne Speil

siden den Tid ikke er mere. Fasting.(Rahb.
LB.I.514). PAEeib.SkJI.369. han fandt,

det vilde været en evig Skam at hjelpe
saa mange imod Een. Grundtv.Saxo.III.353.
Det havde da været en evig Skade, om
han var åraknet. Heib.Poetj25. Det var
dog en evig Synd, om min Herre skulde
faae saadan en ung Jomfru. »msf.FJ.598.
PalM.VI.lOO. evig ulykke: Kong Jacobs
Søn . . sloog de Wighs adskillige gange,
saa de fik en ævigmykke.Eolb.GW.(1724).
25sc. dend gode Jomfrue er coqvete som
en ævig Ulykke (o: som bare fanden), sa.

HP.I.l. hun er hurtig nok . . men saa
faar ogsaa Fruens Glas og Tallerkener og
SyltetJukker en evig Ulykke (o: bliver

slaaet itu). PAHeib.US.432. Skulde jeg
hielpe til at bringe Landsvig i Slaveriet,
og det ved Canaillerie? Fy for en evig
Ulykke, skam Bigl Olufs.GI).100. U (sj. i

superl. :) de ere forelskede i hinanden paa
det evigste (o: „dødeligt"). GoldschmJl.314.

II
som adv. foran adj. (især i faste forb. dannes

dog ssgr., se evig-^; evig(t) lang (jf. bet.

4:J2). *aldrig saae \eg I Saa fæl, saa lang,
saa evig lang en 'morgen. Eic.V. 94. I disse
to evig lange Maaneder. CBemh.VI.190.
de evigt lange Kirkeprocessioner med alle

Slags uhyre Optogsfaner. jBrandes.XJ.55.
evig- glad olgn. (oftere: eviggladj. (ane-
monerne) lo af det og var evig fornøjede.
CEw.Æ.I.*ll. Kunde han blot endnu en lille

Tid faa Middagsmad for de Penge, han hav-
de tilbage, vilde han være evig glad. Axel
Thomsen. AfKains Slægt. (1899). 273. evig
forvisset (om) olgn. jeg kjender mit An-
svar, og min Siel er evig forvisset om
Rigtigheden af hvad jeg giør. Kierk.XII.
49. Det var rart, at Du skal være Rigs-
dagsmand. Ja, min Stemme kan Du nu
være saa evig sikker paa. Goldschm.V.4o6.
(1. br.) foran subst.: De har Ret, De har
saa evig (o: afgjort) Ret! Pol."U1921.8.sp.6.
(dagl.) om en mere end tihtrækkelig grad:
„Saa maa vi op at klæde os om, Helmuth."— „Vis, vas, I er saamæn evig fine nok!"
Wied.EN.48. der er jo evig god tid

j

6) (iscer talesjn:) i forb. hver evige ell.

(dagl.) hver evigste, hver eneste (se

Dania.lJ206.219). Hånd er her hver evige
åag.MothÆ92. jeg har faaet Theevand
hver evige Morgen siden. Rahb.TilskJ.792.
420. *alle de favre Blommer, | Jeg gan-
ger nu her og slaaer;

| De falde hver evige
Sommer, | Og rejses igjen hver Vaar. Blich.

D.II.82. 'han (har) os vakt af Slummer
|

Hver evige een. 'Winth.XJ.63. (hans digt)

10 har jeg, ved Gud, grædt over, hver evig-
ste (jang jeg læste det. ^er^sJ'P.^O?. Hver
evigste, eneste Aften smækker hun sit

Vindue op ud til Hs.vtn. SchandJJMJ87.
Esp.439.

eviar-, t ssgr. (sj. evigft«, se u. -grønts
-varende 2). bet. er ofte afsvækket: som fin-

des, virker osv. længere tid igennem (jf. evig
4:). -brænder, en. (1. br.) kakkeUyvn, som
brænder uden ophør længere tid igennem;

20 stedsebrænder (jf. Evighedsbrænder). D&E.
-glad, adj. (jf. u. evig 4j^. Den evig-
glade Kohhersmed. (sangtitel.1884). den
evigglade Konsul. Drachm.HI.69. CEwÆ.
IV.82. -god, adj. (nu I br.) 1) [3] (1. br.)

*Den eviggode Gud | han give os herefter
. .

I

Fred, Sundhed, Held og Kræfter. Salm
Eus.6.2. den Overflødighed af Velgier-
ninger, som det eviggode Forsyn selv
har tildeelt Mennesket paa Jorden. Abildg.

30 (Rahb.LBJI.57). 2) [4.8] ejegod. Han har
et eviggodt Ansigt, sagdeVægteren. P3føW.
1.311. 1. -gren, en. se -grønt. IL -gren,
adj. (1. br.) omplanter: stedsegrøn (jf.-grønt).
Eolb.Metam.6(8e dobbelt sp.819*). (de mød-
tes) paa Monte Pincio, under de evig-
grønne Ege. Goldschm.V.30. Kaffetræet er
en udmærket smuk, eviggrøn Yæxt.Øst-
8JællandsFolkeblad.^'/tl878J2.sp.2. (biUedl. :}

•Borgerkrandsen skjøn | Du eviggrøn skal
^nåQ.Falsen.1.499. *Rosens sidste Knop-
per visne ; | Eviggrøn staar kun min Læng-
sel. Recke.SB.112. -grent, et. (sj. Evigt-,

ECAnd.XII.219. -gren. JTusch.350). best.

f. (sj.) -et; flt. næppe br. {substantivering

af -grøn) 3( singrøn, Vinca minor L. (jf.
Altidgrøn, Evighedsgrøntj. Vedbende, og^

det smidige Eviggrønt med de blaae Blom-
ster, vil jeg flette imellem hverandre.
BirchJI.10. 'Eviggrønt, o Vahl! og Gran-

50 bar vinde | Hver en Vinter om dm Urne
sig.Oehl.XIXJ251. »Smyk, Hyrde! Væggen
om din Hytte | Med Eviggrøntets Krandse.
smst.XXJ54. de sorte Gravtuer vare over-
voxede af Eviggrønt. Schand.Fort.417. J
Tusch.350. (overf.:) *(flet os) Af Moders-
maalets Eviggrønt

|
Et Søndagstempel.

Bagges. III. 127. -gere, v. [-igo'ra] (sj.)

Moth.E92. gudelig sindede Mennesker . -

have været omhyggelige for at eviggiøre
60 i Menneskernes Hukommelse Guds Vel-

gierninger. Ruge.FT.262. *(en mand) evig-
gør sig i sit Værk, sin Djst. MarUmMB.
187.

Elrighed, en. ['e-vi|he'9] (\ Ævighed,
Eolb.Paars.15. Eøysg.Anh.l7). flt. (l.br.)

-er (se u. bet. 2). (ænyd. d. s. og ævighed^

40
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1) CP egenskaben at være evig, især i flg.

betydninger: l.l) til evig 1, Ew.(1914).I.
152. 1.2) til evig 2. At stride om Ver-
dens, Materiens Evighed. MO. 1 .3) til evig
3.1. Et Væsens Evighed fatter i sig saavel
Begrebet om en TUværelse uden Begyn-
delse, som og om en Fremvarenhed uden
Ende. JSneedJILlOO. 1.4) (sj.)til evig 4.1.

*Det tredie (aar) hvis Evighed | Hans

blaa Hsive. JVJens.SS.138. især i udtr. m.
nægtende mening: aldrig nogensinde; ogs.:

ikke paa nogen maade. thi disse Ægypter,
som I see i Dag, dem skulle I i^e i al

Evighed see mere herefter. 2Mos. 14. 13.
Jeg skal i Evighed ikke forglemme dine
Befalinger. Ps.119.93. Jeg giør det i Ævig-
hed icke. Holb.Ul.Prol. 'At du vil i dine
Lyster

|
Fare fort;, som du er van,J Og

sidste Kræfter overmanded. Bagges.I.195. lo dig dog ved Jesum trøster,
|
Gaaer i Evig

2) (til evig 3.3; mods. Timelighed(en)
og Tid(en)j tidsperiode uden ende. hans
Navn kaldes . , vældig Gud, Evigheds Fa-
der, Fredsfyrste. £s.9.6. *Vort Levnet er
kun kort, det er mod Ævighed,

|
Som li-

den Landsbye mod en stor og mægtig
Sted. Holb.Paars.l5. SorøSaml.II.186. Evig-
heden er . . en forfærdelig lang Tid. PA
IIeib.US.411. *Guddomsglorien ombæver

|

Evighedens (o:gudernes) Underværker.OeAi. io

L.l.27. *Nei, det kan jeg ikke 1 1 Idag saa li-

det som imorgen, hverken \ I Tiden eller

Evigheden. Heib.Poet.III.222. (O ; 1. br.) i

flt. i sa. bet.: Jeg haver jo bygt dig en boligs
huus; en fast bolig, at du skal boe derudi
i evighederne (1871: i al Evighed). lEg.
8.13(Chr.VI). *Fra Taagelandet til Evig-
hedernes Lysmarii. Blich.D.I.130. To el-

skende Sjele forsikkre hinanden, at de vOle

hed ey a.n.Brors.9. *To brune Øine jeg
nylig saae . . |

Jeg glemmer det aldrig i

Evighed. HCAnd.XI.108. Dette vidnesbyrd
har modstanderne af denne anskuelse ikke
formået at rokke, og de vil også i al evig-
hed blive nødte til at opgive ethvert håb
derom. VilhThomsAfh.1.322. jf. f: Hvo i

al Evighed (o: i al verden) skulde have
troet det? VSO.

3) til evig 4.1: tidsrum, der (næsten)
forekommer en at vare evigt. *fire Aar

(

Er fast en Evighed i vore Tider. jBa^^es.

SkB.132. *En Evighed det er jo siden,
da

I
Du sidst os giorde den Fornøielse.

Oehl.T.197. Man kan da ikke saaledes til-

bringe sit Liv i Uvished, og vente en Evig-
hed og tre Dage paa at blive gift. JTelo.

Poet.XI.156. Har De ikke en Fornem-
melse af, at der er gaaet en Ulle Evighed,

elske hinanden for alle Evigheder. Kierk. 30 siden vi den Formiddag sagde Farvel til

VI. 41. talem. tid og evighed, se Tid
(bibl.:) fra evighed (og ind)til evig-
hed. Herrens Miskundhed er fra Evighed
og indtil Evighed over dem, som frygte
ham. Ps. 103. 1 7. Storm. (Bahb.LB. II. 315).

een sand Gud fra Evighed og til Evig-
hed. Alterbog.3.

||
(især relig.) om tilværel-

sen efter døden. Viet til Evigheden kom-
mer . . Mennesket tn Yerden. Mynst.Wilh.6.
Hvilket er Dit Haab? At det kan tilgives, 40 MO. Feilb.IV.xxxv.

hinanden? Pont.LP.VI.ll. de havde gaaet
og kedet sig sammen i en Evighed af

fjorten Bage. JJurg.F.44. (1. br.:) det va-
rede en hSv Evighed, før de kom afsted.

Bang.S.362.
\\ (nu kun dial.) gen. brugt som

adj. m. bet: bestandig; som aldrig faar
ende. *naar Veiret blier godt, (det er og-
saa et Evigheds Regnveir). Oehl.PSkr.1.342.
Der er en Evigheds Støien her i Huset.

om ikke her saa dog i en Evighed. Kierk.

VI.355. (vi skal) leve gudeligen, her i

Tiden og hisset i Evigheden. Katek.§99.
*Klokken slaaer. Tiden gaaer,

|
Evighe-

den os forestaaer. HAgerbek-AandeligeSange.
(1867).9. talem.: sende (befordre) over
i evigheden olgn., berøve livet (jf.hefor-
dre 1.1j. *her for Retten (smeden) selv be
kiendte,

|
Han Anders Pedersen til Evig

heden sendte. Wess.137. Næste Nat
der et Skud, som sendte Frants v. Kitz-
walde ind i Evigheden. Drachm. KW.199.
omskifte tiden med evigheden, dø.

en riig Onkel, der bliver slaaet ihjel, eller

høist beleiligt omskifter Tiden med Evig-
heden. Kierk.VIII.32. Mau.II.425. \\ i udtr.

i (al) evighed. 1. (især relig.) i egl. bet.:

dit er Riget og Kraften og Herligheden
i Evighed I k.va.en.Matth.6.13. Dit Rige er

Evigheds-, i ssgr., ofte m. afsvækket
bet. : som findes, virker osv. længere tid igen-

nem (jf. evig-^. -blomst, en. ^ navn
paa forsk, planter af de kurvblomstredes fa-
milie, hvis blomster ved tørring (delvis) be-

varer form og farve, især om slægten Gna-
phalium L. (jf. ImmorteUej. JTusch.reg.
Moth.Conv.E95. vAph.Nath.II.251. Kierk.IX.

_ -„ 11. Drejer.BotTerm.261. Bostr.Flora.1.372.
faldt 50 HavebrL.HOl. (billedl.:) *Andagtens Evig-

hedsblomst har der (o: i den besungne kvin-

des sjæl) sin frodige Sordh\xnd.Aarestr.279.
-brænder, en. (1. br.) d. s. s. Evigbrænder.
BerlTid.^yiol906.M.3Till.2.sp.4. \ -gront,
et. 2( d. s. s. Eviggrønt, op ad Kirkens Muur
voxte et heelt Tæppe af Evighedsgrønt.
nCAnd.IV.209. -baab, et [2] (relig.) haab
om evig salighed.(hendes)Evighedshaah gaar
i Arv til dem, der fulgte hende. EUenJør-

et Rige i al Evighed (Chr.VI: som vaxer eo gensen. Helgendyrkelse. (1909). 43. -kalen.-
1 alle evigheder/ Ps.i45.i5. *Dig, milde
Jesu lille, | Som mig til Salighed

|
I Mør-

ket fødes vilde,
|
Skee Pris i Evighed!

Vægtervers.Kl.2. 2. m. afsvækket bet.: i en
uoverskuelig fremtid. Det er i al Evighed
sandt, at Danmark ligger mellem de to

der, en. kalender til beregning af en hvilken

som helst dato i et hvilket som helst aar i en me-
get lang aarrække (jf. u. evig 2). Evigheds-
kalender. i800—1999.Hage.*1246. -krans,
en. krans af evighedsblomster (jf. Evigkrans/
PalM.IL.II.106. HoUt.Q.35. de lave Tuer
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med deres sorte Kors og simple Evigheds-
kranse. 5er^s.Bfi.586. MentzO.BiU^l. (bil-

ledl.:) *De sommenninders (o: om slaget

ved Isted) funklende glans
|
skal ingen

tåger svække; |
de skS med deres evig-

hedskrans |
os vinterens armod dække.

Ho8tr.SD.I.138. CD -læng^sel, en. [2]

Schand.0.1.83. skælvende anede han, at

hans Pande var mærket med Evigheds-
længslens Kainstegn. Jør^.HF.84. -mA-
skine, en. {nydann.; opers. a/" perpetuum
mobile; 1. br.) mekanisk apparat, der bestan-

dig holder sig i gang ved egen kraft. laCour
AHHolst. Menneskeaandens Sejre. (1904). 26.

en Haandværker, der mente at have op-
fundet en Evighedsmaskine. SchrøderJ".182.
FeiXb. O -værdi, en. [2] (1. br.) Enhver
virkelig stor Kunstner higer vel efter at

skabe et Værk, der har Evighedsværdi i

sig. IFalbe-Hansen. (DagNyh.* Viii 912.TiU.l

.

sp.l).

evte-li«J» adj. [3.i] (højtid.) tscer om
g\id. •See, jeg har brudt min Fagt med
dig,

I
Med dig, du Evighøie. Sa/mfiws.

425.2. ThaarJES.239. »De Fromme drage
. .

I
Til Templet, hvor den Evighøie thro-

ner. Heib.Poet.I.350. -krans, en. 2( (nu
næppe br.) d. s. s. Evighedsblomst (jf. Evig-
hedskrans ). JFBlotz.Havekonsten.III/overs.
180o).289. StueGart.(1810).66. -kvinde-
lifif, adj. se u. evig 2. -liv, et. [3j] (relig.,

^.J. *Eviglivets ^lorgenrøde
|
Giver os for

Døden Bod. (TntndtiSS.r.l8o. GJ -ane,
adj. [1; 2] »Flora, evigunge Møl Oehl.SH.6.
den sorgløse, evigunge Gud . . Eros. (ryr
LemcheJ'S.102. -varende, part. adj. (nu
næppe br.) [3j] Gud haver dicteret en ævig-
varende Strsd.nolb.EpJ.288. et ævigtva-
rende og uforgiengeligt Liggendefæe. »a.
MTkr.607. f -varen-hed, en. [3.3] Straf-
fens Storhed ogÆvigvarenhed.saÆpJ'.^SS.
evindelig, adj. [e'ven'aU] EøysgAG.

145. (f ævindelig. Æreboe.216). adv. d. s. ell.

-t, (t) -en (Holh.Ep.IV.62. lPetJ.23(1907
afvig.)), (æda. ewinnelic (Cambr.), sv. evin-
nerlig; vistnok dannet af æda. e, altid (se
m. eje-;, og vinde t bet. „vare"; grundbet.
altsaa: som varer altid; jf. dog oldn. æfin-
ligr i sa. bet. (af æfi, se evig) og got. aiweins,
evig H kun alm. i bet. 3.2) evig.

1) (højtid.) d. s. s. evig 1. *Du, værdig'
Helligaand,

| Oplyse mig
| Evindelig,

|

At jeg dig skue kan! Væ^vers.Kl.27*ln-
tet er

|
Evindeligt i lAvet.Oeld.BG.189.

*Mens evig saa de (o: to elskende) mødes
og de skilles,

|
Bli'er Kjærligheden i sit

Liv evindelig,
| Og altid nyfødt, som den

var oprindelig. PaZi/.ZF.306. (kongen skæn-
kede hans) Efterkommere Gaarden . . til

evindelig Eje. Fabricius.D.II.243. det sam-
me (land), der . . blev indrømmet Valde-
mar n til evindelig arv og e\e.ADJørg.

2) (relig.) d. s. s. evig 3. 2.1) (næsten kun
som adv.) d. s. s. evig 3.1. Herrens Ord bli-
ver evindeligen (1907: evindelig;. IPeU.

23. evindelig skal Herren bevare sit Ord
fra Mørkhedens Slægt. Crrundtv. Udv.III.
283. 2.2) d. s. s. evig 3a lMosM.22. *Giv
os, o Gud,

I
Vi paa dit Bud | Maa leve

saa tilsammen,
| At vi hos dig |

Evinde-
lig

I
I Himmerig | Kan faa din Glæde,

Amenl SalmEj. 106. 6. Skriften tilkiende-
giver, at nogle af Englene . . til Straf ævinde-
ugen ere blevne forskudte. Holb.Ep.IV.62.

10 Guds Navn være ævindelig Ære ! Æreboe.
216. I (sj.) m. nægtelse, hendes fæle Paa-
stand om, at hun fik ham evindeligt al-

drig mere at se. AKohl.MP.1.76.
3) d. 8. s. evig 4. 3.1 ) (sj.) d. s. s. evig 4j.

(processen) kand dog ikke vare evindelig.
Holb.Abrac.1.7. 3.2) (iscer talespr.) d. s. s.

evig 4.2. (ombytte) Vinen med det evinde-
lige Thevand. Grrundtv.BrS.49. Den evin-
delige Vestenvind! den suser og bruser.

20 Blich.III.417. Denne evindelige Ordgyder,
der dog vil, at man skal taalmodigen høre
paa den. Kierk.IV.88. (hun) strikkede paa
en af de evindelige Uldstrømper. CBemh.
XI.242. den evindelige SporvognsMmen.
Pont.LP.VI.83. O idet evindelige, idet
uendelige. Nogle Arter af Teknik tillade

den arbejdende Kunstner at gøre om og
?røve sig frem i det evindeuge. Jl-anoe.
11.71. Q som adv. En Rætferdig skal iM:e

io snuble evindelig. Høysg. S.,34 (jf. Ords. 25.

26). mit utaalmodige Auditorium lod mig
nu ingen længere Frist med at begynde
den evindelig afbrudte Læsning. Gylb.XI.
127. Jeg blev s'gu saa kjed af hver Lør-
dag Aften at høre . . evindelig de samme
Yiser.Schand.TFJI.52. *Stormen evinde-
lig flakker

( om mellem de knagende Stam-
mer. SfMcft.D..38. I (sj.) i forb. altid og
evindelig olgn. Herren er Konge evin-

40 delig og altid. Ps.lOJ6. siden hun ikke
hørte hjemme i hans fornemme Verden,
og siden det altid og evindelig blev sagt
hende paa en Maade, hvorved hun skaan-
seUøst stilledes udenfor alle Love og Reg-
ler. Goldschm.V.20. saaledes følge Helve-
des skoldende Sting og Hug paa hinanden
evig og evindelig og uden Ende og uden
Ophør. JPJac.1.83. 3.3) (1. br., kun som adv.)
d. s. s. evig 4.3. Drikker du af denne Fla-

Mske, saa bliver du evindelig stærk. 5t>

Grundtv.GlM.213. Jens Bak er saa evin-
delig langsom i Vendingen. Skjoldb.SM.32.
Evindelig-hed, en. iscer (talespr.) tH

evindelig 3.2: en EvindeUghed (oiumaade-
lig mængde) af Steder, hvor Minder og
Erindringer laa ovenpaa hinanden. JPJac.
11.321.

£TJe, en. (ogs. (i bet. 2 og 3) Ev(e).
MDL. Thorsen. 133. Feilb.III.1156 (æv),

60 1158 (æver), jf. smst.lJS34 (1. ebbe);, flt. -r.

{sv. dial. åvja, no. evje, oldn. efja, dund,
bugt af en elv; besl. m. Ebbe og vistnok m.
avet, grundbet. da: hvad der løber tilbage)

1) (no.) tilbagegaaende strøm, der gaar
ml. et vandløbs hovedstrøm og bredden. Naar
Elven stiger, stige Evieme og gaae op i
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det øvre af Bålene. JNWilseMeise-Iagtta-
gelser.IL(1791).149. 2) (dial) lav for-
strand ell. strækning ved hysten, som ved
ebbetid er tørlagt. MDL.101. især i sted-

navne: Even, en smal og lavvandet vig af
Præstø fjord (Trap.*III.465), Evegrøft med
engen Even ved Herlufsholm (JohsSteenstr.
DS.92). jf. Feilb.I.257.III.1158. 3) (dial.)

tang, som er drevet op paa strandbredden.
MDL.101. Esp.406. Feilb.III.1156. Thor-
sen.133. jf.Warm.DF.I.100.

I. Eth, en. se 1. Avn.
II. evn, adj. se even,
I. Evne, en, f (kun i bet. l-3j et (Spo-

ron.Breve.II.74.102. Rahb.Tilsk.1.8. jf.VSO.
1.54). [læuna] E.øysg.Anh.20. flt. -r. (glda.

æffne, stof, formue m. m., æda. æfnæ, for-

mue, fyldestgørelse, oldn. efni ; egl. sa. ord som
Emne ; vist besl. m. avle, øve ofl.)

trykke de Store. Holb.Heltind.1.285. Havde
Mette havt Evne som Villie havde hun
gjerne stegt Skovfoged I. paa en Rist
over en langsom Ild. Schand.SB.24.

\\ i

udtr. m. præp. 1. efter evne olgn., i den
udstrækning man formaar. dit Svar (kan)
i Verdslig Regarde (o: henseende) endelig
nok passere efter ond (o: ringe) Evne,
Søm.Moral.II.40. "tillad at jeg fører jer

10 tU Slottet,
I
Og efter fattig Evne jer be-

verter. IIeib.Poet.III.888. efter Evne (Chr,
VI: formue^, det vidner jeg, ja over Evne
(Ghr.VI: formuej vare de af sig selv vil-

lige. -?Cor.8.5. *0g derfor jeg vil
|
Af yder-

ste Evne
I
Mig udruste til

|
Mod Tiden

at stævne. Winth.XI.33. at ville af yderste
Evne, og da opdage, at man Intet for-

maaer. ^ierA:.F.^O^. *ei jeg tror omsonst
|

Har jeg (o: en læge) mit Herskab tjent af

1) -f d. s. s. 1. Emne 1 (jf. Evnejærn, -træ, 20 (alm.: efterj ringe Evne. DrachmJ)M..172,
-tømmerj. *(materien) er saa riig (

Af over
flødig Evne,

|
At hver kand finde nok for

sig. Reenb.II.366. SorøSaml.III.178. Svov-
let er det rette Evne, som egentligen op-
løser Metaller. Bi-iinnich.M.177. Nestved
ligger ved Foden af et Sandbjerg, paa
Vejstrækningerne mangler det heller ikke
paa dette til Vejbygning nødvendige Evne.
Politivennen.l79911800.1394. jf.: (kulsyren)

er en almindelig Luft-Evne, som dog 30

vel bør adskilles fra den almindelige Salt-

Evne. Briinnich.M.143.

2) (jy.) om klæder: størrelse; vidde (jf.

evnelig 2). Molen har efne nok. Moth.E10.
„den Kiole, Trøie har ingen Evne, har
sin rette Evne" o : den har ikke, eller har
sin fornødne Størrelse og Vidde. MDL.
Feilb.

3) t d. s. s. Emne 3. Den dydige Borger

2. over evne, mere end man formaar. (jeg

var) forvissed om, at det . . var over deres
Ævne. Holb.MTkr.484. Stræbe over Ævne.
Høysg.S.293. 2Cor.8.3 (se ovf. 1.12). PalM.V,
70. \\m. overgang til bet. 5.2. u-lærde stackels
Folck, der ingen Evne har til at exami-
nere saadan Kogleri. Holb.JJHH.II.7. alle

Aander have Evne at tænke. Suhm.II.218.
Evne til at skrive YeTS.Davids.KK.353.

5) spec. anv. af bet. 4. 5.1) økonomisk for-
maaen; ogs. mere konkr.(jf.ndf.): penge-
midler, de andre Kirker, som ere under
hans Tilsyn, og ere ved Evne og Forraad.
DL.2—22—64. Hold ikke Godt tilbage fra

dem, som trænge dertil, naar din Haand
haver Evne til at gjøre det. Ords. 3. 27.
mange, der havde de beste Sindets Gaver,
(kunde) ingen Adgang . . have tU Skolerne,
saasom de ingen Ævne havde til at be-

er for Taleren et lige saa værdigt Evne 40 tale Skolemesterne. Holb.Ep.IV.217. 'Et
som den retskafne Konge. Sporon.nreve.il.

74. dette Ævne er for rigt til at kunde
nogensinde udtømmes. Rahb.Tilsk.1791.8.

^ en paa tingens ell. personens natur be-

roende, uafhængigt af viljen tilstedeværende

mulighed for at virke, handle osv. i en
nærmere angivet retning; det at være i

stand til noget; kraft ell. formaaen. (de

har ikke) villet betiene sig af den Ævne
og Leylighed, som de have haft til Kund-
skabs Vnåersøgmng. Holb.Ep.L389. *Den
Troe er død og kold . . | Har ingen Kraft
og Evne (0: modstandskraft)

|
Mod Satans

Piil og Skiold. Brors.191. *Skiønt En i Gier-
ningen har aldrig giort Bedrivter,

|
Er det

dog nok, naar han har Evne, Mood dertil.

FrHom.PM.108. *Til Ondskab har han al-

tid Evne. Oehl.NG.119. (lygten) havde Ev-
nen at kunne falde sammen i Kust og Støv,

Lam Minervæ, hvis jeg kommer vel af

Vandet,
|
Skal ofres; meere kand min

Evne ey tormaa. Falst.Ovid.2 7. MallSgH.
626. Til at holde Lærere . . i Sprogene,
havde han ikke Evne. Blich.I. vin. Jeg har
ikke Evne til at tjene Fædrelandet gratis.

Heib.Poet.XI.147. (brudegaverne maaUe ikke

overskride) vedkommendes Evne. TroelsL,
IX.150. efter (fattig) evne olgn.; over

50 evne, se u. bet. 4.
||
(nu kun dial.) i talem.

sætte stævne efter evne (eU. at stævne
efter evne. Moth.ElO. Grundtv.Snorre.III.
122. Feilb. III. 635), ikke bruge mere, end
man har raad til; sætte tæring efter næring.
Nysted. Rhetor. 53. Lieb.DQ.II.142. Sjæll

Bond.188. Feilb.III.635.
\\ f rigdom; for-

raad. du har god efne af gods og penge.
MotLElO. *Alle Bergværks Skat og Evne

|

Mod den Man (o : manna) er ey at nævne.
naar den ønskede sig ået. HCAnd.VI.49. eo Brors.150. 5.2) sjælelig gave; aandeUgt an-
rranittens anvendelighed beror især paa
dens evne til at modstaa forvitring

j jf:
han (anvendte) sin Tales yderste Evne paa
at fremsige Bibelsprog. Molb. DH. 1. 260.

ofte i udtrykkelig modsætn. til Vilje: hun
havde baade Evne og Villie til at under-

læg. *Her fløy min Siel i dette Nu,
|
Med

hellig Ild i hver en Ævne,
|
Hen til —

hvordan maae jeg Dig nævne?
|
Navnløse

Væsen! Store Du! Tullin. Maj.Bl^. en
Evne, som vi kalder IndbUdnings-Kraften.
Grundtv.BrS.41. Heib.Poet.I.108. *naar med
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Fantasiens Evne
] kjækt jeg mig fra Jor-

den svang. Kaalund.336. Hvad der bidrog
meget til at indtage Fader for Betty . .

var hendes Sangstemme og ejendomme-
lige musikalske Evne. KLars.AHSO.

||
(alm.

i flt.) BolbJNF.I^. *Giør os, trods de svage
Evner, |

Visere end Salomon. Grundtv.SS.
1.676. Menneskets Sjel har mange for-

skjeUige Evner, af hvilke her mærkes:
Forstand eller Evne til at tænke og for-

staae, og Villie eller Evne til at vælge og
beslutte. Katek.§60. med aUe sine geniale
Evner manglede (han) i en mærkværdig
Grad Tilpasningsevnen. JVJens.NH.201.

||

i forh. have (gode) evner olgn., være be-

gavet, man (blev) opmærksom paa hans (o:

Baggesens) ualmindelig gode Evner, og
nogle velhavendeMænd bekostede hansUn-
dervisning i Slagelse Latinskole. ChrKnud-
sen. Holbergs Tid og Oplysningstiden. (1913).
105. P (sj.) i ent. om samling af aandsevner

;

begavelse, (han) viste . . meget tidligt aande-
lig Ævne (alm. evner;. IfBøgh.FJ.11.

6) {jf.Begavelse 2 og ty.vermogen (subst.);

l.br.) begavet menneske; iscer om person
m. fremtrædende begavelse paa et enkelt om-
raade. Der er meget Talent i Danmark,
selv efter at det nyere Tidehvervs største

Evner, I. P. Jacobsen og Holger Drach-
mann, er gaaede hort. Brandes. F. 2. En
maadelig Redaktør, en maadeligere Blad-
udgiver, men en journalistisk Evne af

sjaelden Sejghed og ?>tyx]s.Q. HørupJ.166.
II. evne, v. ['æuna] -ede. {glda. effnæ,

udføre, sv. åmna, have til hensigt (jf. II.

emnej, oldn. efna, udføre; til I. Evne; iseer

O og dial.) 1) til I. Evne 4: være i stand
til; formaa; mægte. *(laden) evner stun-
dom ey sin Skat at tage. Zetlitz.NH.31. *al-

ting snorker,
|
Alt nvad det evner, og

formaaer, og aarker. Bagges.Ep.251. *Slæ^
og Venner tog mod dem,

| Saa lystiÅ,
som de exned..Wmth.Haandt.l02. jeg (o:

en rig enke) evner vel næst Guds Hjælp
at sætte ham ind i en Præstegaard. J?^
Eic.SK.1.285. Hun er saa krank og svag,
at hun knap evner at gaae eller tale. Bergs.
BB.124. dette Elektriske, som han i sin
Ungdom evnede at bringe med sig og
fylde Luften med ved sin blotte Indtræ-
delse. /Sc/ia7i(i.Z73f.ii2. et Par Tordenbyger,
der kun evnede at plaske i Overfladen af
Støvet og gøre Jorden ligesom koparret.
JVJens.HF.131. Esp.62.\\(især poet.) m. mb-
stantivisk obj.: formaa at bringe (noget) til

udførelse; magte. *Freden, véd vi, vinder
kun

I
den, som evner Striden. DracAw.

(SangB.129). Forfølgelse som den senere
Hærførere evnede laa ikke for hin Tids
Krigskxinst.Fridericia.l7&18Aarh.262.*Ale-
ne jeg Daaden evner, | eller falder for
Sigurds Sværd. Gjel.Br.217. jf \ : *I vid-
ste saa lidet at evne (d : bruge rigtigt) den
Magt,

I
som blev ved et Træf Jer i Hæn-

derne lagt. Drachm.VD.333. || m. overgang
til bet. 2. *De er altfor rige,

|
hvad evne

vi da med vor Yattigåom? HostrJ)S.96.
jeg vil hædre min Gæst efter al Formue.
Tag nu for Jer af, hvad mit Hus kan evne
(alm. : formaarj. SMichÆb.41. 2) til I. Evne
5.1: have raad til. (hun) evner næppe at
udrede sine Tjeneres Løn. HFEtv.Leonora
Kristina.(1895)J284. TroelsLJI.109. VortHj.
113.93. så fattigt var det . . at de ikke
kunde evne at hente Jordemoder, når

10 Konen skulde gjøre Barsel. AarbVejleJ920.
66. Feilb.

|| f part. evnende brugt som
adj.: formuende. Han er ikke ævnende nok
til at udføre dette kostbare Anlæg.FSO.
1.54.

Evne-, i ssgr. af I. Evne. f -jæm, et.

[1] d. s. s. Enmeiærn. VSO.
evnelig, adj. ['æunali] 1) {genopt. fra

oldn. efniligr; vist kun hos Grundtv.) som
ser ud tU at være eU. blive dygtig ell. brug-

jabar; haabefuld; lovende; udmærket.
begge vare de evnelige Drenge. Grundtv.
PS.I.540. Skibladner, hint evneUge Skib.
smst.448. 2) (til I. Evne 2; jy.) rummelig.
Den Stue er ikke evnlig nok. Cit.ca.l700.

(MDL.). P isæi- om klædningsstykke: vid;
rigelig, smst. Feilb.

evne-les, adj. f) [4] O afmægtig;
kraftesløs. 'Hvad troer I at vinde

| Ved
at øve Jer Spot paa en evneløs Qvinde.

30 Hrz.VI.59. Da Rigsdagen efter de utroligt
ævneløse Paaskeforhandlinger forlod Ka-
sernen den 1ste April, var Aarets Politik
ude. HørupJIJ208. Den gamle Notar . . følte

sig altfor svag og evneløs tU at kunne
undvære ham. HSchtvanenflUgeLPAHeiberg.
(1891).417. Sødb.H.85. 2) [6.i] f ubemid-
let; uformuende, (han uddanner) saavel af
den evneløse Borgers Sønner som af den
FoTTanendes. Mali. G.43. Huse, der vare

40 indrettede til ævneløse Børns Underviis-
iiing og Opdragelse. RahbJLBJ.521. ufor-
muende og evneløse Bestyrerinder. Cit.

1802. (DSaml.2B.III.189). 3) [5.2] (1. br.)

ubegavet, man (tror) det (o: barnet) tidt . .

evneløst. FCBDahl. I Skolesagen. (1870). 8.

-les-hed, en. 1) [4] afmægtighed {2); ufor-
muenhed. Lad begge Parter tilstaae de-
res Evneløshed til at begribe Tilværelsen.
Ørst.(MO.). Shakespeare (fremhæver) Skue-

50 pladsens Evneløshed til at gengive hvad
den helst burde ^nnne. Brandes.VIII.235.
Drachm.F.I.540. 2) [5.2] mangel paa bega-
velse, (kritikken) blottede paa det Ubarm-
hjertigste hans Evneløshed, brandes. FJJ.
585. O -rig, adj. [5.2] begavet. I Lørdags
døde den ævnerige svenske Forfatter . .

V2Ci]knR.Hjemdal.^^l6l869.1.sp.3. Han er
evnestærk . . og evnerig; thi foruden at
være en Kritiker . . er han tillige Digter.

60 Brandes.III.451. DrachmJF.I.199. -stærk,
adj. [5.2] (sj.) som har udprægede evner. Bran-
desJII.451 (se u. -rig). JPJac.II.101. -trae,
et. [1] (nu kun jy.) gavntræ. (Ealk.1.484).
om tilhugget gavntræ : At staae ret op og ned
som et Ævnetræ. ySO.J.So. FeUb.IV.131.

t -tenuner, et. [1] gavntømmer.VSOJ.55.
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evolere, v. [evo'le'ra] -ede. vbs. -ing

{Meyer.), Evolution (s. d.). (dannet af Evo-
lution) ii øve (især mindre afdeling af) sol-

dater i at foretage bevægelser (I.2) (fx.
fra linie til kolonne). CH.ans.S.82. Jeg lig-

ger ned paa første Geleds venstre Fløj,
idet vi har evoleret med omvendt Front.
Bønnelycke.Sp.117. Evolution, en. [evo-
lu'Jo'w] flt. -er. (aflat. evolutio ; vbs. til evol-
vere, rulle ud, udvikle (jf. evolere^) t) (biol.)

udvikling, spec. (læren om) verdenshbet,
tænkt som en fortsat iidvikling fra noget
ganske enkelt til noget meget sammensat.
GBang.S.6. Naturen er aldrig Revolution,
men altid Evolution. BøvP. ( Tilsk. 1918. 1.

253). (overf.:) hans Sinds Evolutioner og
Omvæltninger. Bønnelt/cke.Sp.258. || hertil

ssgr. som Evolutions-lære, -teori. 2) ^ be-
vægelse, hvorved en (mindre) troppeafdeling
gaar over fra en opstillingsform til en anden
(evolerer). til Officerernes Øvelse giennem-
gaaes alle de Evolutioner, som Infanterie-
Exerceer-Reglementet foreskriver for en
Batallion. ExercArtil.(1804).4. MilConv.II.
617. Esm.1.62. Fra den tidlige Morgen blev
Soldaten dresseret i . . Marcheøvelser og
Gangarter, Evolutioner og Opstillinger.
Tilsk.l919.II..H63.

\\ ^ manøvre, hvorved en
eskadre samlet gaar over fra en kurs ell. orden
til en anden. Harboe.MarO. Scheller.MarO.

||

\vanskelig gymnastisk redskabsøvelse; „volte".

Deres Velbyrdighed vilde have glædet Dem
inderlig ved at have seet dem springe i

Toug og paa Hesten, ikke at tale om Evolu-
tionerne paa Voltigeermaskinen og Skraa-
stangen. ChievitzARecke.D.l 3. 3) (metr.) stro-

fens udvidelse med nytilkommende verslinier.

Reeke. Verslære.120.

Ex, subst. [ægs] {egl. navn paa bogstavet

X, jf. I. exe; 1. br.) i udtr. som gaa i ex,
være ell. blive vredet som et x, vredet ud af
sin rette form, vredet afled, forvredet. 'Skik-
kelsen, udpint og spinkel,

| der som et

Skelet gik i Ex og Yinkel. SophClauss.D.
46. cyklens forhjul gik i ex ved sammen-
stødet

i

Excellence, en. [ægsa'lænsa] (f Ex-
cellentz. Holb.TJHH.11.6). flt. -r. (aflat.ex-
ceDentia, fortræffelighed; jf. excellere) titel

for personer af høj rang (nu : af første rang-
klasse). Deris Excellencer, Hr Geheime
Raaderne Otte Krabbe og Hf Christian
Sehestedt. JJtiel.4. nu er det kommen saa
vidt, at Borgemestere hedder Excellencer
og Præster Eminencer. Holb.Mel.1.3. jeg
haver ikke hørt, at nogen fortørnes over,

at man kalder ham Excellence, endskiønt
han i ingen Ting excellerer. sa.Ep.IV.298.
Bek.^Vsl808. jeg (vil) udtale min Hyldest
af Deres Excellence (o : minister Sverdrup),

af Deres nybagte Excellence og Deres
gamle Ypperlighed som Menneske og Po-
Utiker. Brandes.T.16. *en Hob Eksellencer,
som lever af Buk |

for Kongen og ellers

nok intet bestiller. Stuck.II.60. jf. : Liden-
skaberne ere i alle Retninger hans Excel-

lence SatansYærk. Fruneib.B.1.224. Ex-
cellence-vælling:, en. (kog.) Vestin-
disk Æggemælk, kaldet Ekscellencevæl-
ling (med Svesker og Æggeblommer).
Const.GH.66. excellent, adj. [ægsa-
'læn'd] et excellente. Holb.Bars.II.8). {af
lat. excellens, præs. part. til excellere

;
gldgs.

ell. spøg.) fortræffelig; ypperlig; ud-
mærket. Censuren om åeres (o: teologiske

10 kandidaters) Gaver paa Prædikestolen, en-
ten de ere befundne excellente, middel-
maadige eller slette. Forordn.ysl707.§4. Jeg
har her nogle excellente Mave-Draaber.
JIolb.Pants.il.8. Ih, det træffer sig jo ex-
cellent; det er jo der, jeg skal op og spille.

Oehl.XIII.6. Skiæbnen kaldte den excel-
lente Goethe tU Weimar og giorde ham
til Excellence. sa.EV.JJ7.64. „Det er magni-
fique! nysseligt, excellent!" gik det fra

20 Mund til Mund. HCAnd.V.115. et excellent
koldt K\økken.CMøll.M.III.203. jf. (nu
næppe h\): det skal hun faae at see, og
ærgre sig excellent (0: dygtigt) over. PA
Heib.Sk.II.32o. excellere, v. [ægsa'le-'ra]

-ede. (aflat. excellere, hæve sig frem) 1) f
være til stede i fremtrædende grad.
Saa vel det naturlige som det moralske
Gode og Onde excellerer der (o : i Holland).
EPont.Men.III.4. 2) (tO ell. spøg.) i forb.

30 excellere i (noget), udmærke sig ved
(noget); have (noget) til specialitet. Holb.Ep.
IV.298 (se u. Excellence^, denne Kokke-
lærdom, hvori de Franske excellere. Tode.
V.14. det Comfortable — just det, som vor
Tid excellerer i — lader sig slet ikke an-
bringe i Forhold til: en evig Salighed.
Kierk.XIV.122. VVed.B.212.
Excenter, en. se Excentrik.
Excentricitet, en. [ægsæntrisi'te'd]

40 flt. -er. (af fr. excentricité, afl. af e°xcentri-

que, se excentrisk) 1) (mat. ell. 0) til ex-
centrisk 1: egl. det at ligge uden for midt-
punktet, se SaUVI.820. 2) O til excentrisk
2: vidtgaaende menneskelig særhed ell. ejen-

dommelighed. Et fortreffeligt Selskab ; ingen
Excentricitet; hos alle Jevnhed i Character,
den ustuderte Høflighed, den sunde For-
stand. i^rSweed.J.558. SaUVI.820. Excen-
trik, en. [ægsæn'tri^] flt. -ker. (ogs. Excen-

50 ter. [ægisæn'rfar] Sal.^VI.820). (fra fr.ex-
centrique, eng. eccentric; egl. sa. ord som
excentrisk) rund skive med omdrej-
ningsakse uden for centrum. TeknMarO.
SaUVI.820. excentrlisk, adj. [æg'sæn'-
tris^'] (af nylat. excentricus (sen lat. eccen-
tricus^, af lat. ex, fra, og centrum, midtpunkt)

1) (fagl.) som ligger uden for midtpunk-
tet. Kraft.(KSekkSkr.ni.254). Jeg tvivler

paa, at denne Bog vil giøre Lykke, uden
60 i de meget excentriske Kroge af Europa.

FrSneed.1.482. Drejer.BotTerm.140. træffer

Queuespidsen . . med Spillerens Villie et

Punkt paa Ballen, der ligger over, under
eller paa en af Siderne af Midtpunktet,
kaldes dette et excentrisk Stød. Billardb.15.

II
excentrisk skive, ^. s. s. Excentrik.
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Meyer. PaulsenJI.145. Q (1. br.) som adv.

Den, de idag troe at have vunden, farer

imorgen excentrisk ud af den snevre Cir-

kel. Blich.(t846).III.168. 2) (Gi, ooerf.) som
er sær eU. ejendommelig i højeste grad.

FrSneed.T.514. *For Guds Skyld, lad eder
ikke smitte |

Af denne uvidende, excen-
triske Brite (o: Shakespeare). Oefd.SH.?.
•Hvis galt, excentrisk Sværmeri

|
Skal

kunne kaldes Poesie, | Da troer jeg, vi

bør efterstræbe | Den allermindste Gnist
at dræbe. smHt.42. Fyren er ellers, som de
unge Mennesker i disse Tider, noget ex-
centrisk og paastaaelig, og har en heel
Deel gale Ideer. Hostr.Int.lo. Leop.TT.15.
Han var Søn af en eksalteret Person og
øjensynlig selv ekscentxisk. Nystrøm. KO.
161.

(9 exceptionel« adj. [ægsæb/o'næl']

(fra fr. exceptionnel) som danner en und-
tagelse, falderuden for reglerne; undtagel-
sesvis; usædvanlig. Kun i exceptionelle
Tilfælde . . vU der kunne afviges fra den
her foreskrevne Regel. Cirk.flfB.)^*/6l850.

§13. han søgte med uhyre Energi at finde
Punkter, der kunde gjøre hans Forhold
til Ida til et exceptionelt, for hvilket der
maatte gjælde særlige Love. Tops.IIJ.o2.
(Gades ,,Elverskud") er noget helt excep-
tionelt og . . ligner (ikke) nog'et af de andre
Arbejder. BiogrLex. V.536. Der opstaar af

og til eksceptionelle Skuespillere, som er
større Lyrikere. Ritnest.(Pol.*^/sl921.2jsp.l).

(9 excerpere, v. [ægsar'pe-'ra] -ede.

(af lat. excerpere, af ex, af, fra, og carpe-
re, plukke; besl. m. Charpi) gøre et kortfattet

skriftligt uddrag (resumé) af ell. (sj.) skrive

notitser tU en bog olgn. Langebek.Breve.150.
Kun sjelden anmærker Jeg, hvilke Bøger
Jeg (læser), uden naar Jeg vil exserpere.
Grundtv.Udv.1.54. flere unge Videnskabs-
mænd ansattes til at excerpere (til brug
for VSO.). LEft. 1810.82. første Bind af

Gutberlets „Apologie des Christentums" .

.

læste og excerperede (jeg).Jørg.Liv.IV.61.

G) Excerpt, et. [æg'sBrbd] flt. -er ell. f m.
lai. form: -a. {af lat. excerptum, perf.paH. til

excerpere) især i flt., om skriftlige uddrag
af eU. notitser tU en bog olgn. Hr. Etats-
Raad Thomas Bartholin har haft den God-
hed at communicere mig hans lærde Fa-
ders efterladte Excerpta til den Danske
Kirke-Historie. Holb.DH.L){4'-. FrSneed.L
5. en Samling af tilhørende Excerpter (2.

10

20

30

50

udg.: Uddrag;. Grundtv.RV.Lxi. KierkJ.
276. OBung.PM0.
Exces, en. [æg'sæs] (^ Ezcesse. Holb.

Kh.694). (uden for jur. nu kun br. i) flt.

-ser. {ænyd. d. s.; af lat. excessus, afvigelse,

af ex, af, fra, og cedere, vige) 1) overskri-
delse af de rette grænser for noget; over-
drivelse; yderlighed, de Danskes For-
sigtighed gaaer ud til Exces, saa at man
snarere kand bebrejde dem alt for stor
Betænksomhed end Forvovenhed. Holb.
Samt.7. Naar Exces giøres af Studeringer,
ere de heller til Byrde og Skade, end til

Nytte. sa.MTkr.60. nu kun (jur.) i forb. ex-
ces i nødværge, overskridehe afgrænserne
for tilladt nødværge. Goos.1.46. Sal.V.844.

2) Q) overtrædelse af loven ell. moraWud,
II
om (grove) optøjer: Iblandt andre Fejler

og Excesser . . er nu sidst arriveret den
bedrøvelige Gassus, at 5 af Colonisterne
. . kom i Klammerie, Een blev slaget ihiel.

CUJ 762.(JySaml.4R.IIL 131). Davids. KK.
336. indenfor Akademiets Mure gjorde
(eleverne) sig skyldige i Ekscesser. ÅWan-
nover.E.ll. f om udsvævelser: han har hen-
givet sig til Eksesser af alle mulige Slags,
har levet paa den mest ryggesløse Maade
med den allerlaveste Pøhel. JPJac.IL303.
(erotiske) Ekscesser. JakSchmidtjSP.76.
excusere, v. se ekscusere.
I. exe, V. ['ægsa] -ede. (afEx; især dagl.)

1) danne krydsstilling; krydse (hinan-
den). Sømænd der exer med Benene. And
Nx.PE.IlI.354. i Kompositionen (af bille-

det er der) bragt nogen Usikkerhed ind
med de eksende hmler.EUannover^Pol.y^
1906.5.sp.6). Benene eksede under ham
ro: en fuld mand). Ekstrabl."/9l919.1.sp.5.

Il
bevæge sig i siksak, (hun) exede . . frem

som én, der i Drømme er gaaet ind mellem
Skinnerne foran et frembrusende Loko-
motiv. Aakj.GK.2lO. I især m. h. t. fælg paa
cykelhjul: forvride t bugter tU siden ell.

danne 8-tal (jf. gaa i ex u. Ex^. Cyclehb.87.
Baghjulet paa min Cykle er ekset paa de
sandede Veje og tager paa ved hver Om-
drejning. FrPoulsen4.Kbh.^^hl921.4.sp.6). 2)
(l.br. i rigsspr.) flytte, skubbe en genstand
ved at flytte enderne skiftevis; krydse. Bor-
det maa exes op af Trapperne. Skabet kom-
mer ikke ind ad Karmen uden det exes.
Levin.

II. exe, v. se I. ekse.
Exlibris, et. se Ekslibris.
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I*, et. [æf] Eøysg.AG.2. p. -'er. 1) navn
paa sproglyd. Éredsdorff.pR.7. Jesp.Fon.
303. t er ustemt, v stemt ' 2) navn paa
bogstav. Høy8g.AG.2. et stort F, et lille

i
i II

hertil vel (sjæll.): det lille f, navn
paa en folkelig dans. saa dandsede de et

Turstykke, — om det var Pigernes For-
nøielse eller det var Jødeturen; — nei,

jeg tror forresten, at det var „det lille F".
MaglPet.F.II.59. Zak Niels.NT. 10. Sjæll

Bond.154. jf. HGriiner-Nielsen.Vore ældste

folkedanse.(1917).2. || f-hul, J^ f-lignende
lydaabning paa strygeinstrument. MusikL.
1.217. 3) c^ navn paa node ell.tone. Moth.
Fl. MusikL.I.217. heraf bl. a.: f -nøgle,
basnøgle, smst. 4) som forkortelse af ord,

der begynder med i
\\

(spøg.) En Rigsdags-
mands Liv beherskes af de tre F'er: Fro-
kost Forretning og Ferie. EBrand.(PoU°/i
1920.8.sp.3). jf. Feilb. || især i ff [æf'æf
ell. 'æf'æf] (fra ty. (ell. fr.) ff o: fein fein

(fr. fin fin;, meget fin, se Tilsk.1921.II.89)

T af første sort; af fineste slags. HandelsO.
(1807).64. Eag.IV.74. især paa tobakskar-
duser: FF Portorico. Gadeordb?10o. (overf.,

dagl.:) min (kærlighed) er ægte; den er
FF, kan I troe. Chievitz.!.II.40. Jhan er)

rigtig et tiltalende Menneske. Ikke Frø-
ken Linde?" — „Aa ja —" — „Prima, Frø-
ken Linde?" — „F. F.," sagde Præstefrø-
kenen (der altid) talte . . i Jargon. Bang.I.
14. Han kontrollerede (det) indtil da for

F. F. ansete Medium . . og greb Mediet i

Fusk. PoV^/sl921.5.sp.3.

1. faa, adj. pi. [få-] Høysg.AG.6. komp.
færre ['fsra] smst.56. (f fære. Eilsch.Term.

36); superl. færrest ['fBrasd, ogs. 'fsr'asi]

et færst. smst. IIøysg.AG.56. JBaden.Gram.
105. VSO.). {run.(m.flt.J fåin (glda.ogs.n.ent.

fat, jf. no. taat), oldn. (ent.) får (komp. færi,

superl. fæstr og færstrj, got. (flt.) fawai, eng.

few, oht. fao; besl. m. lat. paucus, faa, ringe,

gr. pauros, ringe; jf. fattes, fattig) ikke ret
mange; i ringe antal; enkelte. 1) med ud-
præget negativ bet., som modsætn. til mange
(nu især m. foreg, adv.: meget, for, kun
olgn.). Mange ere kaldede, men Faa ere
vidYalgte.Matth.20.16. de fleeste skulde
rette sig efter de færste (Eolb.NF.11.53:
de fereste;. Eolb.NF.(1728).II.59. Brors.ll.

*da har i Rigdom vi drevet det vidt,
|

Naar faa har for meget, og færre for lidt.

Grundtv.PS.V.64. her er mange Bøger, og
faa af dem koster fo: tilsammen) mange
Penge. sa.E.6 9. Erz.D.1.183. *Skarpsindig
som kun Faa og lærd som Yærie.Eolst.
VI.300. *Blegnet er saa mangen Kind,

|

færre er de Faa (o: mange af den lille hær
er faldet). Ploug. 1. 104. *0 vee, o vee, o
Piagel

I
Jeg kan det godt forstaae,

|
At

mine Levedage
|
De er nu ganske faa I

BoisensViser.327. de færreste (i alm. i bet.:

ikke ret mangeø læser med virkelig for-

staaelse I f hånd har faa sin Lige (o: der
er kun faa, som er hans lige) udi alle slags
'RegningeT.Eolb.Stu.il. 2. (ordspr.:) Faa
have Lykke, og Alle have Døden. Ma«.
1545. Faa ere som Fader og Ingen som
Moder. smst.1820. (talem.:) han er en mand

10 af faa ord (o: siger ikke meget; især om
dem, som handler mere end de taler)

\ \\ (1. br.)

i gen. Hans Liv var . . som Faas, et Liv
rigt paa . . Nydelser. Mynst.BlS.III.287.
Kierk.VII.242. || med nægtelse: ikke (saa)

faa, temmelig mange. Eauch.MfB.193. I

ikke faa tilfælde kommer en betydnings-
ændring i stand ad omveie. SandfeldJens.
S.94.

II
(sj. og udansk) f om en enkelt. Den

som er mange (1871: har Mangeø, hans
20 arv skal du (o: Moses) formere, og den,
som er faa (1871: har Faaj, hans arv
skal du giøre mindre. 4Mos.26.54(Chr.VI).

jf.: Dands bliver Aar for Aar færre og
færre. Bahb.Tilsk. 1806. 726. 2) som ubest.

angivelse af et ringe antal (nu især i forb.

nogle faaj. hånd var gaaen ind med faa

(1871: nogle Faa^ i omgangen til capellet.

2Makk.l.l5(Chr.VI). Arken . . i hvilken
faa, nemlig otte, Sjele bleve freisie. IPet.

30 3.20. indtil saalænge, jeg har den Ære,
at see D. E. her nærværende engang in-

den faa Tider (o: om kort tid). Gram.Breve.
59. Ew.VIII.149. *de sieldne Faa, | Som
vor Gave forstaae. Oehl.L.1.25. *Har ej med
de færre (i prosa: de færreste^

|
Vi fav-

reste Haab! Grundtv.SS.lII.434. *Fred med
de Faa, som mig har kjær,

|
Og dem, jeg

aldrig saaellng.ESE.VI.94. *Faa Timer
endnu— da stiger igjen

|
Af Natten Skjær-

^ torsdag-Morgen. B^rz.X).J.i 78. (poet. .;*Jesus
sad med sine Faae | Ved Nadveren tilsam-

men. Boye.AD.III.48.
IL faa, V. [få'] (præs.:) iaaer. Eøysg.AG.

89.
II

sideform (især i bet. 2—4; nu kun
foræld, ell. poet.) fange ['fana] DL.5—10—
52. Eolb.Paars.138. Oehl.XXlX.18. *Gud,
han raader, naar vi fange Sejr igjen. PZo«^'.

1.103. *Foibos! du ler . . | ser, at jeg saa-

res og strider og atter I
fanger et Saar.

in Brandes.XII.303. JPJac.1.62. jf.:*'Du(o:
en poet) ej er for at gaae; men meget for

at gange,
|
Du Roes vil ikke faae; men

du den monne fange. FrEom.PM.66. samt
TfF.2R.IV.227. ||

præt. fik [feg, sj. iig]

fik. Eøysg.AG. 89. 2. pers. ent. præt. fikst

( Grundtv.PS.III.198 ; nu kun i udtr. fikst

du pæren, se Pære); præt. flt. og konjunk-

tiv (foræld, og poet.) tinge ['feiis] (Eolb.Eh.
1.74. Eeib.Poet.III.366. Drachm.VS.21.

6oNMøll.E.71); part. faaet ['få-(a)^] (Eøysg.
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30

AG.89) eU. (nu kun dial. ell. spøg. [fmd] (jf.

faa't oo smaat. Winth. 1.258. GRode.FU.
77), ogs. (mi kun dial.)tatien(vAph.(1764)

FeUb.) ell. (foræld, og poet.) fanget; præs
pass. (især i bet. 2 og (m. h. t. produkter) Ss

jf. ogs. u. bet. 5.2; nassten kun &) faas; præs.

konjunktiv faa (kun CP eU. i visse staaende

udtr. (især skam faa . ., se u. Skam^' prcBS.

part. (sj.) faaende ('Dido, faaende et Nys
derom . . forvandlede alle mine Stold-

brødre tU Sviia. Holb.Ul.IV.3. *Da Intet

givende, men Alting faaende. PalM.1.43).
vbs. (1. br.) Faaen (m. obj. : alle ens bedste
Aar gik med dette evige Faaenbørn.£/i<ei
Hans.H.219). {æda. fa (og fangæ^ oldn. få,

£ot. fahan; jf. ty. fangen (se fange^ og lat.

pangere, fæste; grundbet.: gribe fastpaa og
tilegne sig)

1) omslutte m. haanden; gribe; tage. t.l)

(nu kun m. overgang til bet. 3.1). Jeg tenkte 20

. . at gribe efter et Glas Camali Sæk, men
fik med Tugt at sige en L. i Haanden.
Holb.Jep.IV.l. t 'Han (o: gud) altid mig
ved Haanden fik (o: „tog"),

\
Naar Vandet

ind til Sielen gik. Brors.270. At faae een
ved Hovedet, Øret, Armen &C.VSO. Derpaa
fik de hinanden i Haaretsms^. han greb
efter bolden, men fik den ikke

j
faa fat

paa (ell. i) se fat; faa fingre i se Finger;
fikst du pæren, se Pære. 1^) f overf:
faa til live {ænyd. glda. fa til liffs eU.

liff(ue), jf. glda. fa til værie, gribe sit værge,

oldn. få til, gribe efter, tage fat paa) komme
til live (igen); leve op. *Jeg half-død var,

og fick ved disse Ord tU Live. Bose.Ovid.
IJ.12. Wadsk.30. Jeg har talt med Folk,
som , . man har opdraget (af vandet), i

den Meening, at de sandelig vare døde.
Efter en Times Forløb eller længere, have
de faaet tU Live igien, som man siger. 40

EPont.Men.in.89. KSelskSkr.VIIl.123. om
træ olgn.: *Aarons Mandel-Stav, | Der om
Natten fik til Live,

| At den Frugt mang-
foldig gSiV.JFriis.60.

2) (uden haandgribelig bet.) om forhold
ml. to parter: en modtager og engiver olgn.

(se ogs. bet. 4; jf. bekomme 2.i). 2.1) m.h.t.

en tings overdragelse fra den ene (person)
til den anden: komme i besiddelse af
(noget, der tildeles som gave, belønning, be- 50
taling, laan olgn.); modtage (noget, saa
at man har det som sin besiddelse), hver
den, som beder, han faaer. Matth.7.8. hvis
<iu faaer det Brev, jeg skriver. Bahb.Poet
F.II.11. *Føden og Klæden nok du faar

|

Af ham (o: gud) i Morgen som i Gaar.
Orundtv.SS.ni.442. *Kan du sige mig,
hvor mange (æg jeg har),

| Skal du faa
dem alle syv. PM.øll.1.110. han fik s'gu
Penge med Konen. Schand.VV.139. *Han 60

fortjente Medaljen; men se om han fik

den. Drachm.SR.67. han fik en gyngehest
til sin fødselsdag

\
hunden logrede for at

faa benet
\
ordspr. (m. overgang til bet. 3):

man ved, hvad man har, men ej,
hvad man faar. Mau.3476. SeibJPoet.X..

239. Kierk.XlI.380. jf.: eet du har er
bedre end ti du fsiaer. Biehl. DQ.IV..344.

II
m. h. t. køb, handel olgn. Bogen bliver

næppe at faae paa nogen Boglade, o: den
skal næppe kunne faaes paa nogen Bog-
lade. Høysg.S.234. PAEeib.TJS.610. *Den
(kurv) sælger jeg, og hvad jeg faaer (;>:

faar ind, faar for den), \ Derfor jeg . .

Baand vil kiøbe. Jacobi.Skr.194. saa byttede
de. Bommanden fik Gaasen, Bondemanden
fik Hønen. HCAnd.VII. 16.3. Kaffe kunde
jeg erholde; men Mælk (Fløde tør vi ikke
tale om) var der ikke at faae. sa.Breve.1.

218. *0g har du Penge, saa kan du faa
(o: faa noget at købe), | men har du ingen,
saa kan du gaa. SangB.31. (paa butiksop-

slag olgn. :) her faas N. N.s margarine
\ ||

(m. overgang til bet. 3) m. h, t. personer. Han
har nu faaet flere Børn i sin Skole. VSO.
•Som fremad Tiden mon lakke |

Herefter
vel en Snes Aar,

|
Det Hus oppaa Skole-

bakke | En anden Rector faaer. Blich.D.II.

83. foreningen har faaet en ny formand
\

mordet paa tyrannen betød blot, at man
fik en anden i stedet j

hvem faar vi næste
aar i (o: tU lærer i) latin? især faa til

ægte (opr. kun om manden: faa tU hustru).

DFU.nr.1.23. faar hånd hende, saa faar
band sexten Lykker og U-lykker om Dagen.
Holb.Vgs.(1731).L6. ^Hun fik en værdig
Mand, og Han en værdig Mage. Ew.(1914).!.
88. *Nu faar jeg (o : fluen) vist aldrig nogen
Mand, |

Hvi tog jeg ej den Torbiste I PMøW.
1.14. (han vilde ikke) at de maatte faae
hinanden. Hauch.MfB.297. Klumpe-Dumpe
faldt ned ad Trapperne og fik dog Prind-
sessen. HCAnd.SS.Xni.252. JVJens.Br.
276. (spøg. ramse:) da fru Fik fik Fik, fik

Fik fru Fik I Feilb.IV.131(u.Y). ogs. : blive for-
lovet med; faa ja (ved frieri). CBemh.NF.
1.188. *Der kom en Frier til Søster Ma-
lene;

I
Fruen saae hans Examensbog, |

Han
fik Pigen — med Laud, Notabene. ^racAm.
D.55. jf. (nu næppe br.): Saadan en Soe
bør være 2 Aar, inden hun faaer Ornen.
OeconH.(1784).n.88. H m. h. t. mad (foder)
ell. drikke. *Naar dig nogen Karper by-
der,

I
Og du faaer kun tørre Jyder, I Bli-

ver du udt flau derved. Wess.lO. 'Snart
faaer jeg . . Mad, naar min Hest faaer Hav-
re. OeW.XZZF.576. Winth.HFJ99. Kræet
har faaet (o : dyrene er fodrede). AndNx.DM.
166. faa bryst (se Bryst 2), die, en taar osv.

faa en taar over tørsten, se Tørst, hverken
faa vaadt eUer tørt, se vaad. (jf. bet. 3.1

og 5.1:) faa noget at spise (o: faa mad,
foder osv.), at (S-ikke (o: faa øl, vand osv.)

\

faa for meget (at drikke), se megen.
uden obj. (gldgs): Hestene fik at drikke.
HCAnd.IV.475. 2.2) m.h.t. hvad der først

bliver til ved vekselvirkningen ml. de to par-
ter: modtage; opnaa; blive belønnet eU.

straffet med olgn. vi (o: røverne paa kor-

set) faae det, (1907: faa igen, hvad; jf.
bet. 7.i) vore Gierninger have forskyldt.

Luc.23.41. »Mørkets Drot | . . har dog



587 faa faa $88

faa't sin Bom. SalmBi.263.3. *Du (o: Kri-
stus) siger saa:

|
Kald du mig paa,

|
Hjælp

skal du iaa.smst.106.5. det er andet end
. . at faa Hug af din Hustrue, og faa Horn
af Degnen. Holb.Jep.lI.l. jeg fik en Næse
. . fordi jeg havde sat et Glas-Blekhorn
ved et Porcelains Sandhuus. Wmet.EL.5.
*Husk, at Actæon fik

| Straf for et dri-

stigt BliklHeib.Poet.III.468. *maa Du at-

ter synde, kan Aflad atter taaes. Hauch, lo

VS.56. *I Skolen jeg havde faaet et Nul
|

For de første Declinationer. Winth.IV.41.
„Naal Du faaer Knubs af Mutter, naar
Du kommer hjem!" . . „Jeg faaer Kys og
ikke Knubs!" sagde Bondemanden. HC
And.VII.165. „Hvad fik Gustav i Geogra-
fi?" — „Godtspørgs." Bang.SE.314. (spøg.:)

tak skal du fik (o: have)
j
faa smæk for

skillingen, se Smæk. faa et saar, en skram-
me, et godt eftermæle, hæderlig omtale 20

osv. faa sin vilje, se "Vilje || faa fri,
se fri

II
m. underforstaaet (ell. antydet) obj.;

m. h. t. legemlig tugtelse (slag olgn.): faa
(en) over fingrene osv. (han græd) som
hånd kunde have faaet paa Rumpen. J"*-

Horn.PM.8. Holb.Er.1.3. han turde ikke
røre den, for saa fik han over Fingrene.
HCAnd.lV.467. jeg (hører) først, om det
er Sludder, og finder jeg det, faaer han
En over Næsen (se Næse^. sa.Breve.1.267. 30

faa paa ørerne osv. ahs.: faa prygl, irette-

sættelse, dadel (jf.: jeg skal give dig olgn.).

*Be kan tro, hun fik s'gnl Schand.SD.200.
Ude og hjemme.'-'-U1878. 278. jf. Eahb. TiM.
1791.341. og i sa. bet. (nu næppe br.): Du
faaer hvad du leder efter. vAph. (1764).
især (jf. tilsvarende udtr. i ty. fr. osv.): du
skal faa. Moth.FO. Ja du skal faae (sci-

licét Hug, en Ufærd, Skam paa din Trøje,
den Knippelsyge). Nysted.Rhetor.58. *Naa, 40

han skal faae! Han la'er mig vente. Br^.
D.I.131. Goldschm.lI.124. || m. h. t. mundtlig
ell. skriftlig ytring, der meddeles som svar,
besked olgn. jeg kand jo icke faa meer
end ney. Holh.Kandst.I.l. *En Skude paa
Vandet, i Havnen en Tøs

|
(Og Dorthe

hedder begge med Ære). | Den ene lig-

ger klar, naar den anden faaer: Adiøs!
|

Se saadan skal en Skipperdorthe være.
Drachm.D.70. *Jim og jeg blev kær i sam- 50

me Pige,
|
Jim fik „Ja", og jeg fik Pigens

„Nei''.Hver8Dag.^Viol899.342. faa anvisning
paa, afslag, besked, løfte om, svar (paa),

faa en kurv osv., se Anvisning osv. ogs.

(især dagl.) m. h. t. hvad der fortælles (osv.)

paa opfordring, gives til bedste olgn.: lad
os . . faa dine Fremtidsplaner (o: fortæl
om dem). Bergstrøm.L.89. Onkel Alfred . .

var da ogsaa den, der fik alle hendes
Skolehistorier og Oplevelser i disse Aar. 60

Emma Kraft. Sommer og Vinter. (1893). 138.

lad os faa en sang, lidt musik, en historie

(o: syng lidt for os, ell: lad os synge lidt,

osv.) i jf. bet. 5.1.
II
m. h. t. hvad der hører

sig til, hvad der tilkommer en person ell.

ting; dels m. h. t tilberedning eU. behandling

ved arbejde: døren har faaet (0: faaet ma-
ling) to gange, men skal have een gang
til

j
nu har kopien faaet nok ell. for meget

(a: kopierpapiret (ved fotografering) har
faaet tilstrækkelig ell. for stærk lyspaavirk-
ning)

\
(m. h. t. stegning, kogning olgn.:)

bøffen, grøden (osv.) har snart faaet nok >

Const.Kogeb.304f. dels (m. overgang til bet

3.2J i udtr. faa navn, se Navn.
3) uden forestilling om nogen giver (jf.

ogs. u. bet.2.1). 3.1) opnaa som følge af
virksomhed (jf. bekomme 2.^). vi have
arbeidet (0: fisket) den ganske Nat og fik
Intet. Luc.5.5 (jf. bet. 1.1). 'Langt mere af
Malmen saa hvid og saa rød

|
Fik andre

i Bjærg og i Bytte. Grundtv.PS. V. 64. *Ih!
see, god Dag, min søde Madammel | Der
har De jo faaet en smuk, frisk Amme.
0ehl.SH.21. Jeg skød og fik. Han skød
ogsaa, men ramte ikke.Blich.lV.422. de
fem, seks Aar, indtil Du faar din Eksamen.
Nans.FR.l. de har faaet en dejlig lejlig-

hed (o: til beboelse) \ han har faaet nyt
tøj

i
faa telefon, bil olgn.

\ \\ m. h. t. resul-

tat af undersøgelse, facit paa regnestykke olgn.

(jf.bet.7.2: faa ud;, da de loddede, fik (Chr.
VI: fandt; 1819: havdej de tyve Favne.
ApG.27.28(1907). hvad (facit) faar du saa?

i

II
m.h. t. produkter, der udvindes af noget.

*Af Zobler faaes det Foder-Skind, | Hvori
de Store svøbes vnå.Abc.l6. (indisk hamp)
faas af en i Indien dyrket Varietet af den
almindelige Hamp. yarei.*504.

|| faa hold
paa, bugt med, ende paa, has paa, rede
paa, nys om, tid til, ære af osv., se Hold
ost', faa en i tale, se Tale. faa noget galt
i halsen, faa noget i hovedet, i livet,
i sigte, se Hals osv. \\ nu næppe br.: Saa
vil jeg da faae (0: skaffe mig, laane) min
Søsters tre Børn, og sige at det er mine.
PAEeib.Sk.lI.304. (han maa) uden Tvivl
have faaet (nu: skaffet ell. gjort j Udveie
foi Bengene. smst.II1.61. || faa sig, skaffe

sig (noget), idet man selv har haft udgiften
ell. arbejdet ell. (ved vbs.) selv udfører hand-
lingen; især (dagl., ofte spøg.) om hvad man
har faaet ved snedighed, behændighed, ved et

heldigt tilfælde osv. og derfor er tilfreds med,
gotter sig over. Den ældste af hans CoUe-

fer . . fik sig en liden Paryk. EPoni.Men.
11.486. *(1 skal) Følge med mig og faae

Jer lidt Varme. Blich.D.II.116. Jeg fik mig
ellers en dygtig Latter (o: morede mig koste-

ligt). Ing.EF. VI11.182. *FaaDig „en Gam-
mel" (o: tag dig en dukkert), saa bliver Du
Ving\Rich.I.42. Sturla red til Saurbø og
fik sig der et skib. KKålund.SS.l.375. jeg
har faaet mig (o: anskaffet, købt mig) en
ny cykle

|
jeg har faaet mig en hel lomme-

fuld nødder (især: selv plukket dem; ogs.:

været saa heldig at faa dem af en anden)
\

lad os nu faa os en dans, en svingom (o:

komme til at danse)
j
jeg har faaet mig et

bad, en spadseretur, en lille lur, en pibe
tobak, et slag kort (o: har badet, spadse-

ret, sovet, røget, spillet)
\
er der saa meget
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vin, at man kan faa sig en ærlig rus?
j

(Jf. bet. 2.1 slutn.:) Gaae saa ud og faae

Dig noget at spise og drikke. Eofoed-Han-
sen.DL.96. ogs. (m. overgang tU bet. 3.2; iscer

spøg. eU. forsorent) m. h. t. noget ubehage-
ligt: paadrage sig; „rage sig til", jeg fik

mig en værre vælterejse (o: væltede, tril-

lede ned olgn.) \ her kan man faa sig en
slem sinkedus (3: slaa, støde sig slemt)

\

jf.: *Han sig en Fiende fik; (dem kan man
aJtid faae, | Jeg ingen har, det gaae

|
Min

Læser ligesaa!).lVess.i36. 3^) »m. h. t. hvad
der kommer ell. udvikler sig paa naturlig

maade („af gig selv"), tilfalder en ved skæb-

nens bestemmelse olgn. (jf. bekomme 2ji).

saadant Endeligt fik Jeppe paa Bierget,

hånd levede som en Soldat og døde som
en Soldat. Hoifc.Jep.7J. i. KomGrønneg.I.
259. Faae den en Ulykke, der gjør.P^
Heib.SkJI.326. WinthJ.258. *Skjøn er Dø-
den, som I fik,

I
Ingen skjønnere der fin-

des. Jotef.1.6. hvem fik den store gevinst
(ved lodtrækning)? \ faa skam, se Skam.
?aa maa (og) faa, se maa. abs.(som ed):

gid jeg faa (o: en ulykke). Tag du .

.

kuns (pandekagen), for den er, gid jeg faae I

gandske lækker. PAHeib.Sk.II.14. \\ m. h. t.

helbredstilstand olgn. (jf. have). Han har
faaet, hvad han har godt af (o: er kommen
livsfarlig til skade). CBemh.VI.16. »Da giæl-
der det. Du! at holde sig rask | Og ikke
faae Feber og Krampe. EolstJ).11.169. *han
lo, saa han fik Mavepine, .ffaa/wnrf. i55.

t faa bedre, blive rask; bedres (jf. I. be-
dre 2). gif (hesten) denne Temperering i

Halsen, saa faar hånd strax bedre. EesteL.
(1703)A6^. TuUin.II.306. faa ondt (i ho-
vedet ost'.), se ond. faa skade, se Skade.

II 'faa det med, pludselig blive angrebet af
(sygdom, sindsbevægelse olgn.). 'tit fik han
det med Svimlen

| og tit med "Værk og
Brud. Gi-undtv.PS.IV.18o. Hun fik det med
Hold over Lænderne ved saadanne Le]-
UghedeT.Bang.Udv.288. jeg kunde være
saa sort, saa sort i hele Dage, men
saa kunde jeg igen faa det saadan med
Munterhed, at jeg satte hele Huset paa
den anden Ende. EBrand.Bes.12. jf. Feilb.

han kan snart faa det olgn., (dagl.)
har let ved at blive vred (^stødt") ell. bliver

let beruset (taaler ikke ret meget), kommer
let i affekt, stemning olgn. VSO. han var
uforskammet . . tUsidst bildte (han) sig
ind, at han var Herren . . Det Slags Fyre
kunne nemt faae det. [SHeegaardJÆtHan-
delshuus.(1871). 111. m. grads- ell. maades-
adv. (nu næppe br.): Herre Gud, hvor hef-
tig hånd faar det! Eolb.Vgs41?31)JI.3. (jf.
ndf.). D m. h t. leveviikaar, alm. tilstand olgn.

faa bedre tid, se I. bedre 3. faa travlt, se

travl, især i udtr. faa det, komme til at
leve ell. befinde sig (paa en vis maade). de
vil klædes som om de skuUe staae Brud,
og de faaer det aldrig godt nok. PAHeib.
Sk.III.lS6. kan du (o: gud) ikke lade os
faa det, som vi havde det, saa lad mig

blive syg.JPJacJ)U.67. || »». h. t. forhold
til andre mennesker: man kan faa det med
ham, ligesom man vil, man kan bestemme
frit over ham, bære sig ad med ham, som man
vil; han er i høj grad føjelig. PramJI.343.
IngJ.BJ.o6. Heib.Poet.V.319. ^m.h.t. vejr-

forhold, faa regn, sne, torden, solskin, god
bør osv. y m. h. t. hvad der vokser, udvikler
sig, erhverves m. alderen olgn. Senepskornet

10 . . voxer (op) og faaer (1907: skyder^ store

Grene. Marc.4..S2. *(jeg) havde faaet Støv-
ler paa begge Been,

| Og kastet min
B\owse-K\o\e.Winth.IV.41. *Da (hunde-
hvalpen) fik Øjne og kunde se, | hvor
maatte alle Smaabømene \e\ Kaalund.223.
han har faaet lange bukser

i
faa tænder,

skæg, graa haar; faa knopper, blomster;
faa mæle osv. B »i. h. t. aftcom: bringe til

verden; føde; ogs.: avle. *Pernille er for-

20 løst, har laaet en dødfød Piige. Holb.SkienU.
D6r. faa Kid, Hvalpe. vAph.(1759). hun var
nervøs og sygelig og havde været det,

lige siden hun havde faaet Robert (o:

sønnen). Norman-Bans.SB.21. han har faaet

et barn med hende | faa unger, lam, kalv,

børn osv.
\ | m. h. t. forandring i (naturlige)

legems- og sindstilstande. *(da) fik (han) Liv,

og elskede, fik Aand, og sang. ^o^^es.SF.
277. faa appetit, smag paa, mod (paa),

30 lyst til, kærlighed til, godhed for; faa be-
tænkeligheder (2.j), skrupler; faa i sinde;
faa kræfter, styrke (til); faa luft osv. || om
begivenheder olgn. faa ende, faa fremgang,
overhaand, faa sted (nu: finde sted^ osv.,

se Ende (4.5) osv.

4) (foræld. eU. dial.) give en noget; over-
give; overlade, om Mand haver faaet an-
den Mand noget i Glemme og Forvaring.
DL.5—8—4. smst.6—17—14. (jeg) fik (1871:

40 gav^ Pharao beggeret i haanden. lMos.40.
ll(Chr.VI). Grundtv.PSJILl74. (hun) fik

ham (bogen) i Hænde. SibbJLo3. JPJacJ.
222. 'faae ham mit Lønbrev tilhænde.
WinthJK.144.

|| (jf bet. l.i og Ba) skaffe
en nogtt. Odin ledsagede ham . . langt bort
i fremmede Lande, og fik ham Krigsskibe,
hvormed han tilvandt sig Hunaland. Suhm.
0.130. faa os . . en l,jg^e.Aakj.VF.31. FeUb.

5) t forb. m. inf. €.\) m. obj. og fig. inf.

:

50 modtage eU. opnaa (noget) m. en vis be-

stemmelse eJl. m. et vist resultat (jf. H. at Sjt).

faa meget at gøre, at bestille (o: faa travlt)

olgn. FrEomJ'M.57. det faar ikke meget
at betyde (3: ikke større betydning) \ Mn
faar ikke meget at sige (o: ingen afgørende
indflydelse) i denne sag I han fik min pen
at skrive med '< han har faaet det gamle
ur at reparere

i
faa ben, fødder at gaa paa,

se I. Ben (3.4), Fod. uden obj.: faa at drikke,

60 spise olgn., se u. bet. 2.i. jf.: for at hemme
Betlerie af Soldater-Koner . . er paa Guld-
huset føiet den Anstalt, at disse der bestan-
dig kunne faae at spinde. Jf£.2757J80. ||

især ved v., der betegner sansning og iagttagelse

:

faa at høre, se, vide, mærke, føle,
smage olgn. (ogs. uden a^ t talespr. nu kun
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(1. br.) i faa høre, faa se; er obj. en hel

sæfn., sættes denne efter inf., og i lighed her-

med ombyttes ofte obj. og inf. i andre tilfælde;

jf. u. bet. 5.2j. *Frygt ei for Døden . .
|
Naar

Du den faaer at smage. Kingo.245. siig en
Løgn at du kand faae Sandhed at viide.

Holb.Hh.II.573. Stub.70. (navnet) som jeg
siden fik at læse over (porten). Eiv.(1914).
1.70. Bahb.PoetF.I.50. *Det melder en gam-
mel Sanger,

|
Hvad nu I høre faaer. Oehl.

NG.1. *Af Kukkeren jeg vide faaer,
|
Hvor

mange Kys og Leveaar. HCAnd. X. 295.
*Kun Død og Undergang hun skue faaer.

PalM.Poes.Il.222. (apostlene) havde faaet
det at vide (1819: havde forfaret det^.

Marc.6.38(1907). Jeg var gaaet med i Haa-
bet om at faa se et Glimt af denne Kvinde.
Cavling.A.1.197. faa kærligheden at fø-
le, se Kærlighed, abs. (jf. bet. 5.2): og —
ja nu skal vi faae at høre! HCAnd.V.9. De
skal faa at se (o: det skal De faa at se).

S&B. faa med en at bestille, se bestille 5.3.

5.2) m. inf. som direkte obj. (med ell. uden
flg. obj.)

II
(især 13) faa lejlighed til (at);

faa lov til (at); opnaa (at), (opr. altid

med at, nu oftest uden at; se FalkT.Synt.
197.163). (piger) som Vinden aldrig faaer
blæse TpsLSL. PAHeib.Sk.II.16. *Men først og
sidst skal Korsets Ord . .

|
faae lyde om

hans Kiste. Bich.II.360. Billedhuggerens..
Marmordrøm, som Øjne aldrig undtes at

skue og Læber aldrig fik prise. JPJac.II.
22. Faar (o: maa) jeg stoppe min Pive?
Wied.Thum.56. Zeppelin.E.122. jeg længes
efter . . at faa synge al den Sundhed, Livs-
glæde og Frisked (ud).PoV^lsl921.7.sp.l.

II
m. h. t. nødvendighed olgn. (jf. H. at 3.1^;

maatte; blive nødt til; komme til; bur-
de (af pligt, elskværdighed, resignation olgn.,

imod ens egl. tilbøjelighed ell. ønske; nu i

alm. uden atj. *Hvor læt og snart kand
det sig hende,

|
At jeg her fra at vandre

faarl Éostgaard.TP.151. jeg faaer lade ham
raade. Holb.llJ.III.4. *hvad om (samvittig-

heden) er sovet hen?
|
Saa faaer hun væk-

kes op igien. Brors.86. *Jeg faaer vel og-
saa takke . . Tak, min Sultan. Oehl.A.177.

Der er intet Nyt under Solen, siger Salomo.
Nu vel, det faaer saa være (o : lad det være
indrømmet; jf. ndf). Kierk. VI. 324. min
gode Liremand, nu faaer det at være nok
for denne Gang. smst.XIII.479. skal jeg
da være berøvet mine Børn, saa faaer

jeg være (Chr.VI: saa er jeg^ berøvet
mine Børn. lMos.43.13. Saa fik det gaa
med hans Fremtids udvortes Velfærd, som
det bedst kunde. Pont.LP.VII.167. Nu faar

De ha Farvel, Aleksandersen . . Vi vil

hjem igen. Bergstedt.A.119. f upers. i pass.:

Der faaes at spares og drikkes (o: man
faar spare osv.) tarveligen i dette Aar.
Gram.Breve.277. \\ m. udeladt (underforstaa-
et) inf. *finder (læseren) mit Arbeid slet,

|

Nu Herre Gud! saa faaer han det (o: gøre

det, finde det slet). Zetlitz.Poes.286. Men jeg
faaer (o: maa rejse) ud at besøge ham.

Blich.I.441. Naa ja, saa faaer jeg vel til

det da (o: give ell. bekvemme mig til det).

Schack. 33. Siden Du er bleven saadan
en flink Student, faar man vel (o: gøre
det). Goldschm.II.37. Hostr.SpT.II.3.

|| det
faar ikke (at) hjælpe, den fremsatte
indvending, vanskelighed olgn. kan dog ikke
ændre forholdet; beslutningen maa alligevel

fastholdes, det er haardt for mig, men det
10 faaer ikke }i\e\pe.PAHeib.Sk.I1.268. „Cate-

chismus — Lærebog og alt det Jux smide
vi væk." . . „men saa blive de stakkels
spæde Børn jo Hedninger" — „Om De vil,

?aa en Maade, men det faaer ikke hjælpe!"
ng.EF.VIII.65. der var langt til Frede-

riksborg, men det fik ikke hjælpe, vente
kunde han ikke.JPJac.Ll34. Ja, du holder
jo ikke af, at jeg gør Kur tU dig . . Men
det faar ikke h\æ\pe. SvLa.FruG.40. And

^ Nx.PE.IlI.208.
II
det faar saa ['så? ell.

(i)s(o] være ell. det faar (at) være som
det vil olgn. o: det maa man finde sig i.

Oehl.A.282. *var det hendes Eiendom alene,

I
Hun saadan skjenked bort, saa fik det

\ære. Hauch.SK.38. Enhver vilde jo sige,

det var Løgn. Det faaer saa være. Kierk.
VI. 258. smst.324. Pont.LP.VII.61. (sj.:)

Dette få imidlertid være, som det yH.AI)
Jørg.1.344. jf.: kjender Du N. N.? det faa-

30 er være det Samme, at Du ikke kjender
ham. HCAnd.VI. 278. med (det ell. det)

faar det (at) være, (1. br.) m. h. t. det

maa man ikke nære store forventninger ell.

stille (store) fordringer, han mangler noget
Fyld i Nytaarsgaven (o: PLMøllers „Gæa"),
— Fylde faaer det nu at være med. Kierk.

XIII.422. *Med Blomster faaer det være,
|

thi nu vil Alting bære,
|
og række frem

tU Høst. Bich.II.169. \\ nufaarvise olgn.,

40 nu maa vi se tiden an ; lad os nu vente og
se, hvordan det vil gaa; nu skal jeg se, hvad
der kan gøres ved den sag. AndNx.PE.1.295.

jf.: Jeg faaer nu at see, hvad derved er
at gjøre. FruHeib.B. 11.46.

\\ (1. br.) Nu
faar der komme (o: lad der nu komme),
hvad der vil, tænkte han og lukkede
Ø'inene.SvLa.HjG.lll. 5.3) (Jf.oldn.iaell.
få tU, tilvejebringe (i et vist øjemed), samt
Kalk.I.506 (bet. 3); se ndf. u. bet. 6 og 7.i)

50 faa (en ell. noget) til at (f faa at), be-
virke, at en person ell. ting udfører noget;

bringe til at gøre noget, faa en kniv til at

skære (o: gøre den skarp), faa tiden til at

gaa (med), fordrive tiden (med), være be-

skæftiget (med) (Schand.SD.177) osv. || især

m. h. t. personer: bringe, formaa, over-
tale til at gøre noget, han (vil) faa gamle
Gunild at slaae et Øje ud paa samme Karl.

Holb.Bars.IV.9. Præsterne kan faae den
60 gemene Mand til at troe hvad de ville.

Tullin.II.229. *de (o: tyskerne) den tørstige

Engelskmand faar |
at sige: God Taar.

PAHeib.US.591. Min Uskyld faaer mig til

at smile. Heib.Poet.III.480. Kunne I vel

faa (1819: komme^ Brudesvendene til at

faste, saalænge Brudgommen er hos dem.
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Luc.o.34(1907). det skal du ikke faa mig
til at tro

i n faa sig (selv) til, overvinde,

bekvemme sig til. NansJ'R.132. Jakobe kun-
de . . ikke nu faa (orig.: overvinde^ sig

til at berøre SpørgsmaaJet om deres For-
lovelses Offentliggørelse. Pont.LP.*II.211.
„Har du nogentid smagt (frøer)'i"- . . Nej det

(o: at smage dem) skulde Købmanden ellers

ikke faa sig til.JVJens.HF.145.

6) (især tU bet. 3.1^ i forb. m. perf. part.: lo

opnaa, at noget bliver gjort; bevirke, at

noget sker; have held til (til sidst) at op-
naa noget; tilendebringe en virksomhed

(ofte m. futurisk bet. og især (i bisætn.) om
førfremtid; se Mikkels.0rdf.429f., if. smst.

50); part. hørte opr. sammen m. obj. (som
præd.), men smeltede efterhaanden sammen
m. faa, blev ubøjeligt og staar nu ofte (i

nlm. m. stcerkere bet.-svækkelse af fsm) foran
cbj. (se FalkT.Synt.219): næsten uden bet.- 20

forskel hedder det (idet sammenhængen maa
vise, hvem handlingen udføres af): jeg har
faaet min frakke repareret eU. faaet repa-
reret min frakke, faaet afskrevet bogen
eU. faaet bogen afskrevet (o: ved en an-
dens eU. egen hjælp). Naar Herren din Gud
faaer udryddet Hedningerne. 5Afos. i-2.59.

Den heele Nat kunde hun icke faae et

Øye luckt (nu hellere: faa lukket et øje^.

KomGrønneg.II.209. 'det er giort, mens 30

en fornuftig Mand | Faaer tændt og røget
ud sin Morgenpibe. 0ehl.A.221. Staten .

.

har faaet Christendom og Levebrød . .

gjort eenstydigt. Kierk.XlV.174. *Faaer
ved Fredens Frugter

|
Først mit Saar jeg

(0: Danmark) lægt,
|
Snart jeg mig op-

tugter ! Da en Helteslægt. PaOi.FJJi.lo9.
indtil jeg faar lagt (1819: lægger^ dine
Fjender under dine Fødder. Matth.22.44
(1907). m. intr. v.: hvor meget endog 40

Mennesket grunder, han faaer dog aldrig
udgrundet. Mynst.Frb.6. Det var ikke me-
get. Fru Fønss fik sovet den Nat.JPJac.
11.407. har du faaet h.wVLet'i AndNx.PE.I.
294. Q sætningens subj. kan efter bet. være
hensobj. for part. (ved trans, verber som for-

ære, udlevere, overdrage, overbringe, til-

sende, tilgive, eftergive, meddele olgn ).

jeg fik brevet forelæst (o: brevet blev mig
forelæst)

\
faa en bog foræret (ell. for- 50

ær end ej. se forære, det skal du faa
(dyrt) betalt, se U. dyr 2 (jf. betale 23).
faa læst og paaskrevet, se læse.

7) (især til bet. 3.1j i udtr. svarende til bet. Q,

men uden part. og m. flg. præp., adv. ell. adj.

(knyttet til det underforstaaede part.). 7.1) m.
flg.præp. (Judith) slog paa (Holofemes') hals
. . og fik (1871 : huggede) hans hoved af

h3im..Jud.l.3.9(Chr.VI). »Kand man en Død
til Live faa (o: faa bragt til live; jf. bet. 1^). 60

Falst.Ovid.9. Lad os da faa Herren i sin
Slanp-Rok.Holb.Jep.II.2. Drolen splide
mig ad om jeg kand faa i mit Hoved, at
det er jeg.8msi.JJ.i. Efter gjentagne Spørgs-
maal fik Præsten (o: presset olgn.) saa-
meget af (alm. : ud af) ham (o : fik at vide).

IV. Rentrykt »/i 1922

Blich.IVJ9o. jeg har Ret, det veed jeg
— det faaer du mig ikke fra (o: den me-
ning faar du mig ikke tU at opgive, fra-
falde). Hrz.X.342. „(hun) stjæler . .1" —
„Stjæler — hvor kan Du faae saadanne af-

skyelige Ord i Din Mund!" FritzJurg.nr.2.

jeg kan aldrig forstaa, hvad de skriver

Eaa den Slags Stene — jeg veed ikke,
vem de faar til det (o: at skrive det).Jak
KnuJyJ.72 (jf. bet. 5.3). vi maa se at faa

ham i seng (o: faa bragt ham i seng, faa
ham til at gaa i seng)

]
(nelt.Poet.40). faa

noget over sit hj erte, faa noget i stand,
faa munden paa gang, faa en paa gled,
paa gale veje, faa skik paa noget osv.,

se Hjerte osv. faa noget til livs, se Liv.

faa foden under eget bord, se Bord 3.1.

f faa i kendskab, stifte bekendtskab med;
lære at kende. Falst.0vid.30. 7.2) »w. adv.

(ell. adverbiel bisætn.). han fik os (o: bragt)

saa vidt, at vi stode ioT\2idtQ.St.tEsth.l6.7.

Han hoster stærkt, men faaer intet op.
YSO. (jeg) fik . . et Par af mine Skole-
kamerater hjem (o: fik dem tU at gaa hjem
ell. fik lov at tage dem hjem) med mig. Blich.

11.327. Jeg fik Brandfolk til (o: tilkaldt,

hentet) med Stigen. CBemA.FJ7.25i. Jeg
fik da Ærterne paa (o : paa komfuret olgn.),

og Erik ud i Haven efter lidt Petersille.

UngdGl.III.246. Tine fik (lygten) frem
(o: hentet, bragt frem) og tændt. Bang.T.191.
man kan faa ham (o : In-agt), hvorhen man
vil (i alm. overf. : faa ham tU at gøre hvad
det skal være olgn.) \ faa sit skæg af (o:

barberet af), faa suppen over (o: over Uden),
faa en bog ud (o: udgivet), faa en tand ud
osv. faa foden indenfor, se Fod. faa mun-
den, øjnene op, se Mund, Øje. (spøg.:)

Musikeren . . brast i Latter, saa tog han
sig i det og fik atter det alvorlige An-
sigt paa.. Schand.F.4o9. || faa for, spec:
1. (jæg.) faa til afdrivning (3); faa som
genvand for jagt. Da vi fik (jraakjær for,

kommer der en VUdbasse frem. BlichJ.41.
(han havde) overtalt mig til at blive ved
Udsigten til at faae de mange Ræve for
i Ulvig Krat. Baud.01.9. 2. (skol.) m. h. t. lek-

tier: faa opgivet, hvad man skal læse ell. lære
hjemme, skal forberede sig paa. Idag har jeg
den lange Lektie . . De husker jo nok, at

jeg fik saa Meget for. Tops.II.535. Aakj.
VB.117.

II
faa frem. m. h. t. ytring: Ikke

kunne faae eet Ord frem. vAph.(1764).
JSneed.IX.88. Schand.TF.1.280. m. h. t. re-

sultat af en stræben (jf. faa ud): Saa lidet

. . Stephanius end fik frem af det meget,
han havde mellem Hænder. CSPet. LiU. I.

619. især i udtr. faa sin krig frem, sin

vilje frem, se Krig, Vilje. ||
faa igen.

om tilbagelevering, betaling, gengæld olgn.

(jf. bet. 2.1). hvad got hver giør, det skal

hånd faae igien af Herren (1819: det skal

ham giengieldes af Herren). Ephes.6.8(Chr.

VI). Luc.23.41(1907; se u. bet. 2.2). (dagl.:)

den skal du faa igen ved lejlighed, den
spydighed (osv.) skal du faa gengældt, det

38
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skal du faa betalt, faa igen ell. tilbage
paa en krone osv., faa det overskydende
beløb udbetalt i smaapenge. || faa ind. Han
kunde ikke faae et Ord ind (nu alm. : ind-
ført^. FSO. (han) fik sin Monarda (o: en
væddeløbshest) ind som Nr. 2. Folket.''l\ol920.

2.spA. især (jf. bet. 3.i^ m. h. t. penge : faa
indkasseret, indkrævet, de eeneste Penge
jeg har faaet ind i en heel Maaned er
2 Rdlr.jPaism.DJ5. Jeg faster to Gange
om Ugen, jeg giver Tiende af alt, hvad
jeg faar ind. Luc.l8.12(SkatRørd.). faa sine
restancer, sit tilgodehavende ind

i
m. h. t.

medicin olgn. (især med tilføjelsen: at lak-
sere paa, at svede paa osv.; jf. give en
noget ind at svede paa osv.). du har alle-

reede faat Giften ind med Brendevinen.
Holb.Jep.IV.6. Emil ligger hjemme og
har faaet ind at transpirere paa. Schand.
AE.243. (spøg.:) Fanden maa vide, hvad
der stikker mig, at jeg har faaet saadan
ind at snakke paa iaften. Gjel.M.437. Det
er svært, hvor Du har faaet ind at le paa
iåag. SvLa.K.21. faa (noget) ind med
skeer, se Ske. f faa en fæstning ind,

indtage en fæstning. VSO. || faa ned.
spec. m. h. t. mad olgn., som man kun spiser

(synker) med overvindelse: faa nedsvælget,

sunket. VSO. (grøden) er jo saa forstegt

og forsveden, saa den er ikke til at faa
ned. AntNiels.FF.7. saa syg, som han var,

vilde han ikke kunne faa Mad ned i de
første fjorten Dage. Schand.SB.45. || faa
ud. om resultat ell. udbytte af et arbejde,

en stræben. Man borttog Slaggerne fra

Sølvet, saa fik Guldsmeden et Kar ud
deraf. Ords. 25. 4. Hele Følget, (kejseren)

havde med sig, saae og saae, men fik ikke
Mere ud af det, end alle de Andre, men
de sagde ligesom Keiseren: „O, det er
meget smukt!" HCAnd.V.115. Den viser .

.

hvad J. kunde få ud af det, når han rigtig

dykkede ned i stoffet og øste af sin rige

detailviden.ABDrachm.(Letterst.tidskr.l919.

558). hun har faaet noget ud af Livet!
SvLa.FruG.25. jeg kan ikke faa noget ud
af det (o: ikke opnaa noget resultat)

\ jf:
*Suleika, hvad kan hun som Fruentim-
mer

I
Og med det heftige Gemyt faae

nd? Hrz.XI.244. især om facit af regne-

stykke, resultat af en tankerække (jf. bet. 3.i^

;

Min Moder var saa fornøiet over ham, at

hun gjerne vilde faae ud, at han var af

vor Familie. HCAnd.XI.6. den Regning,
der faaer et christent Folk ud ved at sam-
menlægge Enere, som ikke ere Christne.
Kierk.XIV.43. Uh sikke nogen tal jeg får

ud (i et regnestykke), så store. Hjortø.Æ.49.
om tilstaaelse: nu maa (Dalila) se at oppe
sig og faa ud af ham (o: Samson), hvori
hans Kraft hestaar. SvLa.SD.94. 7.3) m.
adjektivisk led som præd. til obj. (se Mikkels.

Ordf.50). Afbrændt Krudt og Æddikerøg
ville snart faae Luften re en. 0ehl.0en.(1824).

III.310. *Jeg bad af Hjertets Varme . .
|

Hun (o: nymfen i sundhedskilden) skulde

sig forbarme
| Og faae dig (o: den elskede)

stærk og snnd.Winth.IILl06. det er lettere
at faa ham vred end at faa ham god igen <

VSO. faa noget færdigt, faa støvlerne
færdige, faa gjort ell. gøre færdige. || i fa-
ste forb. m. ubøjet adj.: faa et søm, sine
hænder (osv.) løs, se løs. faa en kær, se

kær.
faa-, i ssgr. ['få'-, ogs. ifå-, 'fm-] af I. faa.

10 G3 -faengt, adj. [ifå'|fæii,'tZl {egl. intk., jf.
glda. fofæng, no. faafeng(d), sv. fåfång;
sidste led besl. m. IL faa og fange, gribe;
grundbet.: som opnaar lidet; jf. forfænge-
lig; i 19. aarh. som laan fra no. ell. sv.;

1. br.) som er til ingen nytte; virkningsløs;

unyttig; forgæves. lustitz Raaden begierer
herfra Underretning om Abraham Broder-
sens Genealogie. Men det er faafængt.
Langebek. Breve. 206. der er . . andre for-

20 klaringer mulige; men det vilde være få-

fængt at drøfte dem nærmere. KNyrop.
(Aarb.1905.21). alt, hvad han sagde, var
faafængt. AErslev.Ørneklippen. II.(1907).44.
som adv.: *Haanden, Du med det uskyl-
dige Blod formastelig pletted,

|
Faafængt

i Bølgen Du toer. FrDahl.Overs.afRHarders
Epigrammer.(1903).ll. (sj.) attrib.: Hvortil
al det spild af kræfter på en fåfængt ger-
manisering. HVClaus. (SdjyAarb. 1893.104).

30 GJ -hed, en. (1. br.) faatallighed. Hoved-
Aarsagen maa tilskrives Disciplernes Faa-
hed.Holb.Staat.240. Ogsaa jeg har vovet
et Forsøg i dette Fag (o : historiens filosofi),

som Faaheden af lignende maaskee til-

lader mig her at næ\ne.NTreschow.PhN.
194. Grundtv.Dansk.I.260. MO. O-mands-
vselde, et, en. (nydann., overs, a/" Oligarki;
1. br.; jf. Faavælde) statsordning , hvorved
magten er i nogle faas hænder. HjælpeO.

40 de tre i Oldtiden almindelige Statsforfat-

ninger, Eneherredømmet, Faamandsvæl-
den og Folkestyrelsen. Cantu 1.454. JBoe-
sen.SnorreSturlesøn.(1879).5. Folkekonge-
magtmod Faamandsvælde, Brandes.IX.363.
JoJ^Steenstr.H.38. -mælende, part. adj.

(sj.) d. s. s. -mælt. Hun hørte til de Faamæ-
lende. Schand.F.269. Wied.SK.136. -mælt,
adj. [-imæ'lrZ] (sj. -mælet. Drachm.E0.41.
VllhAnd.BT.244). (i 19. aarh.s sidste halv-

50 del optaget fra no. faamælt, oldn. fåmæltr;

jf. faa-mælende, -ordig, -talende samt tyk-
mælet olgn.; især O) ordknap; lidet talende.

FrHamm.Nordens ældste digt.(1876).60. Den
Gamle var indesluttet og faamælt. Sc^ar-

ling.SverrePræst.(1888).143. Ibsen er faa-

mælt. Han sidder ogsaa virkelig i Fleres
Nærværelse gærne ordknap. ^ran<ies.7JJ.

278. det Faamælte og Storladne (hx)s Cor-

neille).smst.V.214. Drachm.PV.10. JVJens.
60 Br.l05.

II
(1. br.) om historisk overlevering.

Historiens Udsagn om Roland er faamælt.
KNyrop.Frankrig.(1915).8. Lovene ere faa-

mælte med Hensyn til Oplysninger om
Rosenkransens Brug. Ellenjørgensen. Hel-

gendyrkelse.(1909).99. || om hvad der ud-

føres uden megen tale: Efter Bordet spil-
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lede de en faamælt Fiqnel Bang.SE^88.
tø -inælt-hed, en, Hos ham (o: Diony-
sius) var Jævnhed forbunden med stor

Visdom, Faamælthed med Veltalenhed.
FrNiels.KE.I.640. DrachmXK.32. AndNx.
M.74. S -ordig, adj. (fra no. faaordig,

SV. fåordig) som kun bruger faa ord. S&B.
(den unge piges) faaordige Modstand.FFed.
(DagNyh.*/ol 913.1.sp.2).

Faar, et. [fåV] Eøysg.AG.33. flt. d. s.

(æda. far, oldn. faer (jf. Færøerne^, »v. får;

besl. m. lat. peeus, kvæg, faar (jf. Fæ), gr.

pékos, uldskind; grundbet: languldet dyr)

1) navn paa en gruppe af skedehor-
nede drøvtyggere, Ovis L., iscer det som
husdyr holdte tamfaar, Ovis aries L.; især

i flt. baade om han- og hundyrene (idet der
dog alm. særlig tænkes paa de sidste). Lot
. . havde Faar og Fæ. iMosJS.o. 'Faaret
bræged, og Gaasen kæged. Oehl.L.II.116.

•Jeg (o: David) gik i Marken og vogtede
Faar. Grundtv.Krøn?20. 'Ved Leire græsse
nu Faar paa Vold, | Hvor fordum Kæm-
perne årvLiske.Ing.BSE.VI.181. *(karl og
pige) ved Hedebækken | i Fællie vasker
Ydi2j:.Aakj.TVF.2o. sjældnere ved udtrykkelig

fremhævelse af handyret: (den, der har syn-
det) skal fremføre en Vædder uden Lyde
af Faarene (men i v. 15 og 25 har 1871:
af Smaakvæget^. 5Jfo».o.i8. H ofte spec. (i

ent. næsten kun) om hundyret, to hundrede
Faar og tyve XdiååevQ. lMos.32.14. Horn
. . findes dog i Reglen kun hos Hannen,
Vædderen, hvorimod Hunnen, Faaret, som
oftest er \\i\lei.BMøll.DyL.I.219. man
kaldte Faaret Mette og Vædderen Per.
AarbFrborg. 1918. 168. talem.: skille faa-
rene fra bukkene, se I. Buk 1.2. Q i

sammenligninger, jeg saae al Israel adspredt

Eaa Bjergene ligesom Faarene, der ingen
lyrde have. lEg.22.17. 'Den gode Christen

Holck stod som et slagtet Faar (o: for-
virret, raadvild; vel egl.: som et slagtefaarj.
Holb.Paars.38. *Jeg, som et forvildet Faar,

|

Synes mig forskudt og ringe. ErzJD.II.57.
Andre stak Hovederne sammen som Faar
i Regnvejr og talte fortrolig hviskende.
Schand.F.426. talem.: springe op som
en løve og falde ned som et faar, se

Løve. H (bibl.) i udir. som vildfarende,
forvildede, fortabte faar, faaruden
hyrde olgn., billedl. om hjælpeløse, vildledte,

som trænger til hjælp og vejledning. (Jesus)
sagde: jeg er ikke udsendt uden til de
fortabte Faar af Israels Huus. Matth.15.24.
at bringe de vildfarende Faaer til rette
Faarestie igien. Eolb.Eeltind.II.81. jf.: See,
Ane, betragt din Mand! Seer han ikke
ud som det fortabte Faar i Evangeliet?
Erz.X.65.

II
(sj.:) Ak, Forhold, Kaar!

Passiar! Fattige Faar i Løvehud! gamle
Psahner, hvormed man synger Børn i Søvn
(om indholdsløse, tomme undskyldninger).
Gylb.VII.27.

||
ordspr. man maa klippe

faarene, men ikke flaa dem (o: man maa
ikke drive udbytningen af andre (undergivne)

for vidt). Mau.4803. vAph.(1764). jf: Lad
være Folket er et Faar, som skal klippes,
saa er det dog ikke et Faar, der skal
slagtes. Schytte.(MO.). MauJJ.84. gud mild-
ner luften for de klippede faar (o: gaar
det ud over nogen i een henseende, faar man
lempelser i andre henseender). Mau.6451. eet
skabet faar kan smitte den hele hjord (om
indflydelse af slet selskab; jf. bet. 2.3/ stnst.

10 1674. onde kvinder og skabede faar, de
fattes ikke, mens verden staar. smst.5177.
CBernh.lV.290. naar eet faar løber til

vands, saa løber de alle tom taabelig efter-

aben). Mau.1699. Kierk.VI.435. m. anden
anv.: Naar eet Faar løber til Vands, saa
løbe de alle, siges i daglig Tale især af

Spøg, naar flere Personer tillige af et Sel-

skab gaae ud for at kaste Vandet fra sig.

VSO.
20 2) (overf.) ommenneska: 2.1) uforstan-

digt, svagt begavet menneske; fæ(ho-
ved). Moth.F62. vAph.(1764). *neppe kan
jeg selv begribe, |

Hvi ingen af os faldt

paa dette Raad i Gaar,
|
Den Viseste er

stundom dog et Faar. Storm. (Bahb.LB.I.
234). *Hvor er' vi Koner dog kun Faar
mod Eder! Bagges.Ungd.1.196. Min Mand
er et sølle Faar. CBemh.V.181. Fæ beteg-
ner tydeligt nok dumhed, får eller fåre-

30 hoved tiUige det fjogede. Ejortø. OS. 74.

2j2) (nu 1. bi:, især foragt, m. overgang til

bet. 2.1^ om menigmand i modsætn. til de
regerende, ledende; især (jf. Joh.10.11 ofl.)

om (medlem af) en menighed, den enfoldigt
troende, i forhold til præsten (jf. Sjælehyrde,
Pastor). Ez.34.31. et Guds Faar . . vor
Herres Faar.FSO. (jf.Mau.I.175). tusinde
„Sjelesørgere" . . ville sætte Alt i Bevæ-
gelse for ikke at miste Faarene. Eierk.Xl V.

40 184. Jeg har Beviser! Glarmester Bøm-
ler, som hører til (o : er) et af de nidkæreste
Faar i min Menighed, har meldt sig hos
mig som Vidne! IV ted.^S/.i5i. 2.3) et sort
faar, om den, der menes at være moralsk
fordærvet, er kommet paa gale veje olgn.

Værgeraadsbømene . . gøres til sorte Faar.
Pol."U1921.11.sp.l. (jf bet. 2.2:; alle „Poli-
tiken"s Faar er hvide, de andre sorte.

MJepsen.PeterNansen.(1912).20. især i udtr.

50 familiens sorte faar, den som menes at volde

familien skam; ogs. (sj.) om den, der ikke

svarer til sit uskyldige ydre: 'det hvide
Uskylds Lam, Fru From,

|
som var et sort

Faar — naar man saa' sig om. Drachm.DJ.
11.301. H et skabet faar, person, der skyes

af andre som skyldig i uhæderlige handlinger,
moralsk fordærvet olgn.

(jf.
ordspr. u. bet. 1).

Som saa mange andre stabede Faar fandt
ogsaa han Vej til Augustenborg. FLaurids.

60 S.II.41.

Faar-, i ssgr. ['få"r-] (sj.) d. s. s. Faare-
(se M. faareagtig, Faarekoky. Waare-^issgr.
['fåra-] (æda. faræ- (AM.)) især af Faar 1 ;

udeladt er fx.: -art, -avl, -driver, -flok,

-græsgang, -gødning, -hjord, -klipning,

-klipper, -kød, -race, -saks, -talg, -uld.

38*
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-vask(ning) ofl. -agtig;, adj. (sj. faaragtig.

EWol/f.(l?79)). som minder om et f'aar,

især (jf. Faar 2.i, faaremæssig, faaret^:

dum ; ubegavet. Schand.IF.156. Man var ked
af . . al den artige Poesi, der var udmun-
det i det Faareagtige. Brandes. III. 426.
Hans Mund aabnede sig, og hans Under-
kæbe fik et hængende, næsten faareagtigt
'UåtTy]s..Wied.S.254. -bremse, en. (ogs.

-brems. D&H.). (zool.) bremse, der lægger sine

ægifaarets næsebor; Oestrus ovis. Raff.(178å).
193. BøvP.I.461. -bonne, en. (dagl.) især

i flt. : faarets (bønneformede) gødning (jf. -ko-
render og I. Bønne 3.2;. Moth.F62. D&H.
-dreng, en. dreng, som vogter faar. Lan-
gebek.(MO.). En Faaredreng paa Heden.
Baadhusudstill.(2.opl.l901).17. -dam, adj.

(1. br.) hans kattekloge lille Ansigt fik (et)

faaredumt Udtryk af Forbavselse. Pont.
FL.168. \ -feber, en. (foragt.) sanseløs

skræk; panik. Faarefeberen, der pisker Blo-
det op i Hede, sætter Tankernes sidste

Virksomhed i Staa og lukker op for alle

Legemets vilde Kræfter og faar hver
Muskel til at dirre i Toppunktet af dyrisk
Styrke. Bergstedt.A.51. -flue, en. (zool.)

d. s. s. -tæge. vAph.Nath.II.453. SaUVII.
645. -flynder, en. (zool.) flynderlignende
ikte, der lever i faarets (oksens osv.) lever;

Fasciola hepatica. vAph.Nath.II.279. SaU
VII.645. -fold, en. vAph.(1759). Bich.II.

165. LandbO.II.il. om en flyttelig fold til

græssende faar: Blich.(1920).IV.109. || overf.:

denne indre Missionsbevægelse undgik at

udmunde i et større eller mindre Antal
smaa afstængede aandelige Faarefolde.
MPont.DK.134. -forstand, en. (dagl.,

spøg.) Hånd har god fåre forstand (o: er

dum). Moth.F63. VSO. jf Feilb. f -fugle,
pi. d. s. s. -kopper. Funke.(1801).1.25. -god,
adj. (sj.) skikkelig og god, men dum; tosse-

god, (et) faaregodt Physiognomie. Bahb.
Til8k.1794.379. -græs, et. ^ Poa com-
pressa L. JTusch.175. || ogs. d.s.s. -svingel.

vAph.Nath.II.278. O -bam, en. i udtr. en
ulv i faareham (alm.: i faareklæder^, i

skikkelse af et faar, overf. om falsk uskyl-

digt, fromt ydre ell. væsen. *Jag bort hver
Ulv i Faareham !

|
O Hyrde god , vogt

dine haml SalmHj. 335.2. M0.I.872. O
-hold, et. den (større, erhvervsmæssige)
virksomhed at holde faar. Olufs.Landoecon.
440. Landmands-Blade.1887.805. \\ ogs. (til

afløsning af Schæferi) mere konkr. om alle

de hertil hørende indretninger. Langebek.
(MO.). Barfod.F.11.79. -hoste, en. (jf. sv.

fårhosta; sJ.) tør hoste, som ofte forekommer
hos faar; ogs. (dagl. if.VSO. MO.; nu næppe
br.) m. h. i. mennesker. (Kalk.V.333). VSO.
MO. -hoved, et. 1) i egl. bet.; talem. (nu
næppe br.): Han griner som et svedet (el.

sødet o: kogt) Faarehoved, siges ordsprog-
viis om den, som griner meget lumsk og
hæsligt. FSO. 2) overf. 2.1) om et dumt (om
end skikkeligt) menneske (lidt mindre foragt,

end Faar 2.i). Moth.F63. hun var . . et got

gammelt Faarehoved. Æ?6-.FI.570. han (var)
hvad Beboerne i Forstæderne kalde „en
god Sjæl", og hvad De og jeg kalde et

Faarehoved. Hrz.VlI.68. Pont.DB.V. 105.

2.2) ^X navn paa en saltvandsfisk, Sargus ovis.

Faarehovedet . . har et ualmindelig faaret
Udtryk. BøvP.III.521. 2.3) (især dial.) navn
paa et kortspil. Feilb. GlSpil.27. f-hnd, en.

(efter ft/.schafhaut; med.) vandhinde, Amnion.
10 vAph.(l764). -hund, en. hund, der er af-

rettet til at vogte faar. Job.30.1. LandbO.
11.362. -hus, et. (jf -stald, -sti/ 1) hus
ell. hytte (alm. ude paa marken), brugt som
faarestald. VSO. JakKnu.GP.69. 2) et til

faar benyttet rum i en stald(bygning). VSO.
AarhFrborg.1918.29. -hyrde, en. (især O
og dial. (Feilb.); jf. -passer^. Abel blev
en Faarehyrde. iMos.4.^. Heib.Poet.III.22.

-ikte, en. (zool.) d. s. s. -flynder. Funke.
M (1801).1.26. -kage, en. (sj.; jf Kokage

j

om faaregødninq. Fårekager til Vinter-
brænde. Kidde.H.330. f-kamel, en. (zool.)

d. s. s. Alpaka 1. VareL.(1807).I.310. -klok-
ke, en. 1) klokke, som et faar (i en løs-

gaaende flok) bærer om halsen (jf. Klokke-
faar;. VSO. MO. Feilb. 2) ^ (1. br.) navn
paa eng-nellikerod (Geum rivale L.) ell. ko-

bjælde (Pulsatilla vulgaris Lob., P. nigricans

Stork.). JTusch.306.330. Feilb. -klæder,
30 pi. (bibl.) i udtr. (ulv) i faareklæder (se

-hamj. de falske Propheter . . komme til

Eder i Faare-Klæder, men ere indvortes
rivende JJlve. Matth.7. 15. Holb.MpS.279.
Bagges.NblD.222. Arlaud.20. -knebel, en.

(ogs. -knevelj. (især i flt.; nu dial.) d. s. s.

-bønne(r). Moth.F63. VSO. paa Ageren laa

der fjorgamle Kokaser og Faareknevler
— som eneste Minder om tidligere Kultur.
Aakj.VB.269. jf Feilb. -kok, en. (ogs.

40 Faarkok, jf.VØsterberg.Shak.1.96). (ænyd.
faarkok; dial. ogs. far(e)kok (MDL.103);
nu næsten kun dial.) d. s. s. -kylling. MDL.
Feilb. -kopper, pi. (vet.) koppesygdom hos

faar (jf. -fugle, -pokker). vAph.(1759).
Funke.(1801).1.25. LandbO.II.16. -koren-
der, pi. (dagl.) d. s. s. -bønne(r). Feilb.

-krop, en. (sj., dial.) om et levende faar:
Til Middag blev serveret Suppe, hvortil

en Faarekrop i Reglen maatte lade Liv.

50 AarbSorø.1912.67. -kylling, en. (ænyd.
faarkylling; dyrets piben ligner en kyllings

(jf. -kok); maaske ikke a/'Faar, men afoldn.
får, ulykke, skade (jf. Fare), idet man tager

varsler af dyrets piben (jf. Thiele.II1.168))

1) (zool.) navn paa en gruppe insekter af
græshoppernes familie, Gryllidæ; især Gryl-

lus domesticus. Bagges. DV. XI. 105. *Hør
Faarekyllingen, hvor fælt den piber! Oehl.

A.251. en Faarekyllings svirrende Glas-

60 toner. JPJacI.P,?. SaVVII.646. \\ talem.:

se ud, som om man havde spist faare-

kyllinger, se bleg og forsulten (ogs. mod-
falden, spag olgn.) ud. de saae . . ud, som
de havde spiist Faare-Kyllinger, saa tanke-
fulde, saa traurige. NKBred.BH.21. Davids.

KK.445. Schand.F.223. KMich.LM.151. 2)
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(overf.; vel ved tilslutning til Faar 2.1 og

Kylling i lign. bet.; l.br.) om et ubetydeligt

menneske, (den mand) der havde den Ulykke
at være gift med saadan en Faarekylling.
BahbJ'ortJI.S32. if.: i vore egne Øine
var vi som FaareKyllinger (1871: Græs-
hopper^ mod dem (o : Anaks børn, en kæmpe-
slægt). lMos.13. 33 (Lindberg), -laar, et.

laar af et slagtet faar. MothJ'63. Karlen
hissede ham ned i Skorstenen; dér hang
han som et andet Faarelaar. SvGrundtv.
FÆ.n.69. Halleby.67. -led, et. (landbr.)

skillerum i en faarestald. LandbO.II.16.
-leger, en (e^l. pi., se Leger^. ^ iiavn

paa slægt af htndebægerfamilien , Armeria
Willd. (isærengelskgræs). JTusc'h.24. Landm
B.L584. -leje, et. (bibl, sj.) græsgang for
faar. jeg vU gjøre Rabba til Græsgang
for Kameler, og Ammons Børns Land tfl

Faareleie. i^2-2o.o. -lort, en. 1) (mestiflt.;

dial. ell. vulg.; jf. -bønne(r), -knebel, -ko-
render^ faarets ekskrementer. YSO. Feilb.

2) (i alm. i flt; nu 1. br.) overf., dels om
frugterne af druem^inke, Actæa spicata L.
(JTusch.5), dels S( om planten selv (Viborg.
Pl.(1793).108) eU. om Aconitum L. (vAph.
NathJL64). jf MothJ'63. -lus, en. (zooU
d. s. s. -tæge. Funke.(1801).IlJ26. MøllH.
1117. Feilb. -lyng, en. kort, ung lyng,

afskaaret til faarefoder. Moth.F64. VSO.
nu (jy.) dels om klokkelyng (Erica TetralisL.).

JTusch.82. dels om rensdyrmos (Lichen ran-
giferinus L.) blandet m. (ung) lyng ell. græs
(som vinterfoder til faar). 8tnst.292.314.

Karen skulde i Heden efter Faarelyng.
Aakj.VF.69. sa.VB.125. -maaned, en.
{ænyd. fare-, faaremaaned, skaansk fåra-

månad (Rietz.133); ordet betegner maaske
den maaned. da faarene sættes paa græs, jf.
-sne, -vinter og MothJ'63: Fåreknug . . ont
veir i April måned ; muligvis foreligger dog
gi. forvanskning for faremaaned o: flytte-

maaned (lejere og fæstere har flyttedag i

april; se Sal.WII.746); jf.: Om April hed-
der det: *„Fare (o: Faaremaaned) var al-

drig saa bøs,
|
At han jo gav baade Løv

og Græs.'^Thiele.IILS. jf.Kalk.V.333. Rietz.

131.
II

ordet bruges nu kun i almanakken)
april. De lumpne Nafne, Glugmaaned,
Blidemaaned, Tnormaaned, Faaremaaned,
Slagtemaaned etc. hafve i 400 Aar aldrig
været brugelige i noget ærligt Skrift, ikke
engang i noget Document. Gram.Breve.87.
Saaby.^ -mnle, en. 1) (nu næppe br.) navn
paa en æblesort (jf. -snude/ Faaremuleme,
som først er brugbare til Most i Novem-
ber, (giver) en længevarig og i Godhed
tiltagende (æblemost).Vothmann.ÆP.(l 783).
11. 2) 2( (sj.) tandfri vaarsalat, Valerianella
olitoria Poll. StNyeland.Køkkenuiier.(1914).
37. -mælk, en. Davids.KK.362. talem.:
Når tidselen ryger er faremelk god. Moth.
F64. jf.Halleby.65. \\ heraf: Faaremælks-
ost. Ing.LB.1.39. f -msessig, adj. d.

s. s. -agtig. *Vi Mandfolk (staar)
|
Som fat-

tige Peer Erichsenner
| Og see forbandet

faaremæssig ud. TBruun.lJ2oO. -ost, en.^

faaremælksost. Eolb.Kh.517. Hrz.XVnid3.
Feilb. -passer, en. (landbr.) d. s. s. -hyrde.
Sal.WIl.644. -pels, en. (1. br.) faareskind
med ulden paa; ogs.: pel8(klædningsstykke)

af uldent faareskind; faareskindspels. Moth,
F64. MO. jf. (ulv i) Faare-ham, -klæder:
(Kalk.V.333). (krigssagen) er et snedigt
Uhyre, der oftest møder i Faarepelsen,

10 med sødligt fromme Beklagelser over den
store Blodsudgydelse. Hørup.III.4. -pige,
en. pige, som vogter faar. MothJF64. Line
havde selv været Faarepige i fordums
Dage. Aakj.BJ.61. f -pokker, pi. d. s. s^

-kopper. Moth.F64. Funke. (1801). L 25.

-pære, en. (jf. -lort 2; 1. br.) frugten af
druemunke (Actæa Spicata L.). JTusch.5.
ogs. S( om planten selv : ViborgJPl/1793)JOS.
-skind, et. faarets skind med eU. uden uld

20 paa (garvet ell. ugarvet). (de) kastede et
blodigt Faareskind paa hans Rygg.Holb.
Kh.602. Faareskind er det mest anvendte
Skind til jævne Biblioteksbind. F<m-<B)'.JF^.

144. H ogs. om klæder af faareskind. *(kon-

gen) Aflagde Purpurkappen . . | Og svøbte
sig i ydmygt Faareskind. OeAZ.flJ.5. ordspr.

(jf. -ham, -klæder, -pels^: Under fåre skind
er ofte et mvQsinA.Moth.F64. VSO. har
man dog ikke før truffet Ulve, selv qvin-

30 delige Ulve, i Faareskind. PalM.ILJ.205.
-skræk, en. i ordspr.: Faareskræk og
Kvindevrede endes gjæme med Væde
(o: faar lader vandet, naar de bliver bange;
kvindevrede ender gerne med graad). Mau.
1815. -sne, en. (nu næppe br.; jf. -maaned,
-vinter) me, som falder, efter at faar (og
lam) er kommet ua om foraaret. MothJF64.
VSO. S&B. -snnde, en. (paa Fyn) navn
paa et æble af en aflang, tilspidset form

40 (har en vis lighed med et faars snude; jf.
-mulelj. -stald, en. d.s.s.-\ms(isæribet.'2).

vAph.(1759). LandbO.II.31. -sti, en. (især
CO og dial.) d. s. s. -hus (1 og 2). 4Mos.32.
16. Om Vinteren søgte hun Ly i de tomme
Faarestier paa l!>iaTken. Ing. EF.VIIL7.
Skjoldb.KH.33. Feilb.

||
(Ubl, overf; jf.

vildfarende faar osv. samt Joh.lOJff.). *Aeh!
giør mig fra Guds Vrede fri,

| Og føer
mig til din Faare-Stie,

| Jeg er saa haardt
50 besværet. Brors.115. -STingel, en. ^ (jf.

-græs) Festuca ovina L. VtborgJPl.(1793).
27. JTusch.88. AakjJFB.22. -syge, en. 1)

(1. br.) i egl. bet. VSO. MO. 2) (<VS0.1802;
med.) hos mennesker: betændelse af ørespyt-

kirtleme (hvis opsvulmen fremkalder en sær-
lig tykhovedet ansigtsform), Parotitis epide-

mica. IngXB.II.65. OLBang.Haandb.iThe-
rapi.(1852).334. (han) var tykkindet, som
havde han Faaresyge. Bang.S.91. Panum.

6a 199.

faaret, adj. [ifå'ra^] d. s. s. faareagtig.

En fåred lugt. Moth.F65. || nu vist kun
overf. : dum; ubegavet, (han) spillede vist

en lidt faaret RoUe. EJuelHans.KV.37.
NansJD.25. „Skal De studere til Præst?"
„Nej . . — ser jeg saa faaret ud." JFJens.
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DAL jf. : Faarene (stod) og stirrede faaret
melankolsk hen for sig. Aakj.VF.61. Mest
af alt ægrede han sig over sin egen Faa-
rethed, naar hun var i Nærheden. JFJews.
P.59.
Faare-tand, en. (overf.; nu næppe hr.)

en Person, hvis Tænder ere sorte, (siges)

at have Faaretænder. VSO. -tange, en.

2( vejbred, Plantago major L. og P. lanceo-
lata L. JTusch.173.174. -tyv, en. 3( navn
paa vildtvoksende arter af Rosa L. (fordi
den „stjæler" uld fra faarene). JTusch.203.
-tæge, en. (zool.; jf. -flue, -lusj vingeløs

snylte/lue hos faar, Melophagus ovinus. vAph.
Nath.II.283. Liitken.Dyr.424. -yngel,
en. (nu næppe hr.) afkom af faar; lam.
EPont.Atlas.L60L MO.
faa-sind(e), adv. se Sinde, -steni-

mig, adj. (sj.) som kun har faa stemmer.
Lærkesang (har) i denne Sommer . . væ-
ret usædvanlig faastemmig. Blich.(Randers
AvisL829.(Levin.)). O -tal, et. {sv. fåtal;

dannet af faatallig i sidste halvdel af 19.

aarh., til dels som overs, af Minoritet; jf.
Mindretal) ringe antal (især i forb. m. præp.
sd). et Faatal Hjemmetyskere. HejmdaWlt
1869.Lsp.L Et Faatal af (alm. : paa ell. be-
staaende af^ fire eller fem Personer . .

vil maaske give Frankrig en Konge. Bran-
des. V.83. det (var) kun et fåtal, for hvem
faren ved Slesvigholsteinismen var gået
op.HVClaus.(SdjyAarb.l894.86). det Faa-
tal af Kvinder man ser paa Gaden. JVJens.
A.II.L Skrivelsen . . havde kun cirkuleret
blandt et Faatal af Medlemmerne. Pol.^/t

1910.4. -talende, i^ar/. adj. {ænyd. d. s.;

først alm. i 19. aarh.; jf. -mælt; især CJ)

lidet talende; tavs. Moth.F8. VSO. Han
forstod vel at føie sine Ord, syntes dog
ofte faatalende. Hauch.II.289. Høyen.Bre-
ve.l43. han er en faatalende Mand. HFEw.
SK.I.153. -talen-hed, en. (1. hr.) den
egenskab at være faatalende. VSO. HFEiv.
ÉielsEbbesøn.(1886).120. hendes usnærpe-
de Kaadhed stod yndefuldt til (hans) mut-
te Faatalenhed. CDangaard.Kultur.(1905).
45. C3 -tallig, adj. [ifå?,tari] « MO.;
efter sv. fåtalig; jf. Faatal) lidet talrig, det
(var) ikke fåtallige skarer, der vedblev at

„stryge alt riget igennem^. FDyrlund.TN.
67. de vidtstrakte Hedesogne med den
spredte og faatallige BefoSning. Thyreg.
S.73. Knægtene sagde, de vare altfor faa-

tallige til denne store Feide.Allen.1.526.
Brandes.X.31. (sj.:) Den Grønne Løvsan-
ger . . yngler kun faatallig i Danmark.
Frem.DN.378. CP -tallig-hed, en. AD
Jørg.NK.739. Brandes.T.68. -vælde, et,

en. {nydann.; jf. sv. fåvålde; 1. hr.) d. s. s.

-mandsvældé. HFEw.KG.IL.199. Brandes.
IX.520. (Thorild) talte en virkelig Folke-
friheds Sag over for det svenske Faa-
vælde. ADJørg.NH.n.223. Tilsk.1906.693.

II
(konkr.) om personer, der udgør et faa-

mandsvældé. kun af og til har en Konge
betragtet sin Selvinteresse fra dette op-

højede Standpunkt, og det vides ikke, at
en Faavælde nogensinde har gjort det.
Mill. Om den repræsentative Regering, (overs.

18761157.
h Fabel, subst. flt. fab(e)ler. (af ty. fal-

bel; sa. ord som Falbelade; vist kun i flt.;

nu kun jy. (Feilb.)) d. s. s. Falbelade(r). Sort.

PSkan.95. (Jeronimus:) disse forbandede
nye Inventioner, disse Toppe, disse Fabler,

10 disse FavoTiteT.Eolb.Jul.5sc. Wadsk.Skue-
pl.l70. Fabeler paa Fruentimmer-Skiørte.
vAph.(1759).

IL Fabel, en. [ifa'b(9)l] flt. fabler, (ænyd.
d. s.; af lat. fabnla, fortælling; sammenblan-
det m. t fagl (Moth.F28), dial. favl (Jun-
ge.), uvederhæftig tale; jf. fable) 1) fortæl-
ling (uden hensyn til, om den er sandfærdig
eller ikke). 1.1) f i al alm. Et ubehageligt
menniske er som en fabel (1871: Tale^ i

20 utide, som stedse drives i de ulærdes
mund. Sir. 20.19 (Chr. VL). efterfølgende
Fabler ere visse passerede Historier. Falst.

Ovid.lOO. 1.2) t (jf. dog fabelagtig 1 og å
samt Fabeldyr, -tid olgn.) om mytologisk ell.

sagnagtig fortælling; myte; sagn. Den Fa-
bel om Phaéton, som formedelst sin U-for-
farenhed i at regiere Solens Hæster, stak
Verden i Brand. Falst.Ovid.5. de Omstæn-
digheder, som foraarsage (Balders død,) ere

30 tagne deels af Edda (43, 44 og 45de Fa-
bel), deels af Saxos 3. Bog. Æ:r«.F.58i. Fab-
len om Frode den Fredegodes Dage blev
Begivenhed. Olufs.NyOec.P.149. 1.3) (æstet.;

nu 1. br.) det episke stof (indholdet) i

et digterværk, især om skuespil ell. roma-
ner, (recensenten) kan fritage sig for at

fortælle Digterværkets Fabel. ifeife.Pros.

IV.168. smst.V.350. PMøll.IL380. I Ana-
creons Digte findes Fabelen (a: emnet) til

40 „Den uartige Breng". HCAnd.VIIL316.
(romanen) minder i sin Fabel endogsaa
stærkt om en endnu . . ældre Roman. Bran-
des.X.489. 1.4) emne (genstand) for alm.,
især foragtelig ell. spottende, omtale; i

udtr. som blive (til) en fabel (f blive
fabel), gøre til en fabel over ell.(nu alm.)
for hele byen olgn. Holb.Jea71.L6. at gjøre
fattige . . Folks økonomiske Forfatning
til en Fabel over Byen. PAHeib.US.500.

50 nu kun om personer: naar det blir kundbar,
at hans Brud er enTieneste-Piige, blir hånd
Fabel over det heele Land. Holb.HP.LIL6.
sa.KandestBr.)(8'\ giøre ham til en Fabel
for Byen. Adr.UT.1767.nr.32.1. min Fader
. . vil blive til en Fabel over hele Egnen.
PAHeib.Sk.IIL389. Den, du elsker, blev
til Spot for alle Mennesker, blev en Fa-
bel over hele Byen. Heib.Poet.V.329. Hauch.
1.820. *Du gør hende just til en Fabel

60 for Staden |
ved saadan at ivre. Drachm.

DD.98. 2) (kort) digtet fortælling (i

vers ell. prosa), hvori de handlende personer
er dyr, planter, livløse ting olgn., især

naar dens formaal er moraliserende, (vi

maa følge) Rævens Exempel udi Fabelen.
Holb.Ep.IV.156. Fabler for Børn. Kaalund.
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(hogtUelJ845). Æsops fabler, Gellerts fab-

ler osv.
i

3) usandfærdig og urimelig
fortælling elL beretning, (det omtalte

rygte) holder man nu for en Fabel. Lan^c-
bek.Breve.13o. de paastaae, at (mcengden)

ikke kan taale Lyset, men bør troe Fabler
og Løgn. Mgnst.BetrJ.51. Cavaleren . . sag-

de, at det vist maatte være en Fabel af

dem, der skrev Bøger. HCAnd.V. 284. I|

de, pi. {sammenblanding af I. Fabel og
Falbelade) d. s. s. Falbelade(r). biUedl.: Phi-
losophien . . skal ikke . . bære de gam-
meldags Toppe, Ruer og Fabel-Blade paa
sig. EUsch.Font.243. -diffter, en. [11.2]

MO. Sal.* VII. 648. jf. VSO. -dyr, et.

[II.1.J og 2] fabelagtigt (4) dur; dyr, som
kun har hjemme i folketro. MO. Løverne
i den østasiatiske Kunst vise sig . . i hele

Der eksisterer vist en Fabel ('s: orerfroisK lo deres Skikkelse som rene Fabeldyr.Jian^c
anskuelse) om, at Børn af Instinkt altid

vælger det Rette. AndNx.DB.63. B uden
forestilling om en afsluttet beretning: løs

snak; digt; løgn. Tilforn toog band an for

Evangelium alt hvad gamle Kiellinger for-

taalte ham, nu holder hånd alting for Fa-
bel. ^0/6.^^^. 277.8. MaU.SgH.3. vore
højst mærkværdige Oldsagn, som Mange
viUe kalde Fabel og Digt.7n^.7S.7.ii

11.203. det mærkelige Fabeldyr, Enhjør-
ningen. BMøU.DyL.I.300. t -flikker, en.

i

11.3] d. s. s. -mager. Jacob å Voragine,
'etrus de Natalibus og slige Fabel-Flik-
kere. Tychon.AB.ll. -hans, en. [II.3] {fra
ty. fabelhans; nu næppe br.) d. s. s. -mager.
Moth.Fl. hvis han anfører alle Fabler,
saa er han dog ingen Fabel-Hans. Holb.Ep.
IV.221. Gram.(KSelskSkr.I.2oO). Langebek.

Goldschm.VI.438. lutter Fabel og Opdig- 20 SA.31. Fabelhansen Ktesias. Grundtv.HV.
telse. Clfø«.Pi^.56. adskillig Fabel om ædle ^ "^"^ '' -.c,.^. t„ j. .. ._ rrroi

Stenes Egenskaber er bleven opdigtet .

.

af driftige Forretningsfolk. J.6rar6oe.Æi«i-
stene.(191.'i).150. FeiU).

Fabel-, i ssgr. af II. Fabel (se dog Fa-
belblade^. -agtign adj. [fab(a)l'agdi; i bet.

(I og) 2 vel: "fa'b(3)l|agrfi] 1) (jf. Fabel I.2;

gldgs.) som tilhører den forhistoriske (myto-
logiske) tid; sagnagtig. Apollo, Mars, Her

1.221. jf. sa.Saxo.I.XL. f -bene, en. [II.3]

Moth.Fl. Fabelhøne (kaldes) i daglig Tale
en Qvinde, som løber om i Byen med
allehaande opdigtet Snak og Sladder. VSO.
t -kræmmer, en. [II.3] d. s. s. -mager.
Horreb.II.307. f -lære, en. [11.1.2] myto-
logi. OGuldb.(MO.). de Fordømtes Bolig .

.

kalder den gamle nordiske Fabellære N31s-
heim. Ew. 111.343. [BSandvig]. Da. Sange

kules og andre gamle fabelagtige Perso- 30 afdetældsteTidsrum. (i779).*2': jf.Crrundtv.

ner. JSneed.II. 230. Undertiden kan . . den
fabelagtige Tids Historie være paalide-
ligere end de nyere Tiders. Heib.Pros.III.
33. HCAnd. IX. 81. VUhTlioms.Afh. 1.343.

2) (sj.) tU Fabel 2 (if. fabelagtig 4); som
adv. : vee Den, der formaster sig tU . . at

lade det være glemt, hvad Uret (KrisAus)
leed, og fabelagtigt (o: paa fabelens vis)

iføre ham de historiske Følgers menneske-

Udv.1.259. -maser, en. [II.3] (sj.; jf.
-flikker, -hans, -høne, -kræmmer, -smed^
person, som fortæller (opfinder) utrolige ell.

upaaltdelige historier; uvederhæftig person
olgn. Men at her bliver fra den opdig-
tede Zimosci Alder til an. 1354 halvsiette

hundrede Aar, det regner denne Fabel-
mager ikke. Gram.(KSelskSkr.I.250). VSO.
smed, en. [II.S] (sj.) d.s.s. -mager. Eilsch.

lige Kerhgheå. Kierk.XII.32. 3) (jf. Fabel ^ F.13o. uden nedsæt, bet.: (Hamsun er) en
8^ titrolig; upaalidelig (om udsagn olgn.).

Moth.Fl. (Diodorus) første Bøger . . inde-
holde de fabelagtigste Histoner. Holb.Ep.
IV.221. Grundtv.Saxo.III.125. Et fabel-
agtigt Rygte. Bagger.I.170.

|| f om en per-
son: usandfærdig; upaalidelig. mange holde
Diodorum for en fabelagtig Skribent. Holb.
Ep.IV.221. 4) (til Fabel I.2 og 2 og m. til-

slutning til bet. 3) overnaturlig (især m. h. t.

størrelse); ualmindelig; mærkværdig; over-
maade stor (ell. lille), den krumme Næse
gav hende Udseende af en stor, fabelagtig
Fugl (jf. Fabeldyr;. Winth.IX.73. en Phi-
losoph er efterhaanden bleven et saa even-
tyrligt Væsen, at neppe den meest udsvæ-
vende Phantasie har opfundet noget saa
Fabela^igt. Klerk. VII. 96. Jeg gik gen-
nem Kongens Have før; der var fabel-
agtig smukt. EGad.S.183. || m. h. t. størrelse

Fabelsmed og en Bedaarer. JFJens-^F.
i 78. -tid, en. [n.1.2] (jf. -agtig 2; gldgs.)

forhistorisk tid; guders og heroers tidsalder;

sagntid. (de) toge ikke i Betænkning at

giøre min Stamtavle, og regne min Slægt
ud i mangfoldige Ahner fra de allerførste

Fabeltider. jBa9.9e8.1VK ^48. *Den herlig
skiønne Fabeltid forsvandt, | Og Livet
vorder mørkt og mmdre trit Hatich.DV.I.

50 233. O -verden , en. [II.I.2] opdigtet,

tænkt (uvirkelig) verden; fantasiverden. Even-
tyrets sande Fædreland er den skrankeløse
Fabelverden. JfoZ6.C3fO.;, den Fabelver-
den, der blev til paa Moderens Ord. JPJac.
11.13. smst.I.lOO.

II t l^vad der findes af
sagn og myter; sagnverden; sagnhistorie. Man-
ge forestille sig, at man ikke kan være
et dannet Menneske uden at kjende de
vigtigste Nationers Fabelverden. Ørst.IV.

olgn. Fugleflokke, der i fabelagtig Mæng- 60 36. -vis, adv. [IL2] (nu næppe br.) *de
de fløi mod 'Sord.Hauch.VlT.499. smst.
VI.310. i broderlige Lag . . hvor fabel-
agtige Stykker Kjød forsvinde i en fabel-
agtig kort Tid. Goldschm.NSM.lJ275. Billet-
terne tU Koncerterne blev revet bort til fa-
belagtige Friser. Blækspr.l911.1o. \ -bla-

(j: grækerne oq romerne) Fabel-viis har al-

ting villet måle. Sort.HS.BSr. Kruse.DV.
11.8. -værk, et. [11.3] {ænyd. d.s.; sj.)

d. s. s. Fabel 3. Cit.l722.(Stolpe.DJI.282).
vAph.(17o9). Alt dette er kun Fabelverk.
VSO.
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t Fabian, en. flt. -er. d. s. s. Bavian 1.

Moih.Fl. sa.Conv.Fl. VSO.
fable, V. ['fa-bla] -ede. (jf. ænyd. fable,

pludre, snakke, ty. fabeln; afl. af li. Fabel
(jf. fabulerej; mulig sammenblandet m. ænyd.
og jy. fagle, sv. dial. fakla (ty. fackeln^ ofl.

i lign. bet; først alm. brugt i slufn. af 19.

aarh. (ikke i VSO. ell. MO.)) føre menings-
løs tale; tale uden nøgtern, logisk klarhed;

se Studenterfabrik. 2) (nu næppe br.) fa-
briksdrift; fabriksvirksomhed. Holb^
Ep.Y.^27. Disse Børn skulde alle siden
oplæres tU Haandværker og Fabriker. TuU
lin.II.88. Stampe.Il.35. Handel og Fabric-
quer florerer der (o: i Bern) ikke. Seidelin.
92. *Man kommer siden videre og driver

|

Haandværket i det Store, som Fabrik. OeU.
F.25. 3) (nu næppe br.) om maaden, hvor-

snakke hen i vejret; fantasere (ogs. i feber io paa noget er ell. bliver forarbejdet; tilvirk
olgn.). Fable . . Er at være ustadig i sin
tale, og sige nu et, nu et andet, og ei ståe
for orde. Moth.Fl. især i forb. m. præp.
om: tidligere . . da man endnu fablede
om et Atlantis i det vestlige Ocean. Hauch.
VI.261. smst.in.l84. Kierk.IX.71. han
(laa) og fablede om sin Rustning' ('a; i

feberfantasier). JPJac.II.267. Ponty.1.82.

jj
i forb. m. adv. op: (han) fablede op om

mng. (især i forb. m. præp. af og gen. elL
ejendoms-pron.; ofte spøg. ell. foragt), (de)
lode os tractere med en dansk Risengrøa
af mia Tieners FahTiqae.Klevenf.EJ.104.
Klæde af fremmed ¥sLhriqve.vAph.(1764).
en Læderkuffert af Rothmann's Fabrik.
RudBay.EP.III.l. det Læs Smaabroderier
af egen Fabrik, hvormed Veninderne bleve
begavede. C£ernh.VII.21. især (oftest ned-

verdens Sammenhæng. JFJens.Ti.iSi. }\2asæt.) om frembringelse ved tankevirksomhed
obs.: *„ia spørg derom hos Fru Mette I

Hr. Preben (lallende): „Du fabler. Min
Hustru — hvad angaar hun Dig ?^Drachm.
M.22. Saadan laa den syge og fablede.
Jørg.YD.ll.

||
(sj.) trans.: (jeg viMe maaske)

finde, at alt, hvad man fabler om den
græske Plastiks Idealisme, var rent Snak.
Schand.AE.186. Børd.LL.16.

\\ f præs. part.

fablende brugt som adj., om beretning olgn.

olgn.: (dekretalerne) ere skrevne med een
Stiil, som giver tilkiende, at det er een
Mands FabTiqve.Holb.Kh.495. det andet
hosfølgende Jydske Skrift af Mag. Albert
Thuras FabTiqne.Gh-am.Breve.76. nogle An-
mærkninger af min egen FabTik. PAHeib.
US.120. hvis de Finter er af Dit Fabrik,^

saa er Du Kronedød . . en Æsel. Oversk.1.

285. den slette Smag, at komme med et

(jf. II. Fabel 1.2, fabelagtig 1): sagnagtig. 30 Gitat af en saa slet FahTik.CBemh.VII.92.
*Valdemar var fro ved Miød og 01, | som
end den fablende Legende WåeT. Frank.
SD.48.
Fabrik, en ell. (nu kun dial.) et (Leth.

(1800). Hrz.XVIII.85. Bogan.II.178. især

i bet 3: Oversk.1.285. Hrz.XIIL265. Tops.

111.128). [fa'bre^] (f Fabrike (Fabrique).

Moth.Conv.Fl. Holb.Kh.495. Mall.SgH.414.
Hrz.XVIII.85). flt -ker. {optaget c. 1700 fra

Bergs.FM.115. jf.(sj.): *Paa Bane bringer
man de skandaløse

|
Historier fra nyeste

FabTik. PalM.I.110. Fabrik-, i ssgr., se

Fabriks-. Fabrikant, en. [fabri'kan'd;

foran navne: fabrikand] flt. -er ell. (nu ikke

i rigsspr.) -ere (Forordn.^yiol 769.§1). (af fr.

fabricant, egl. præs. part til fabriquer, lat
fabricare, se fabrikere

; jf. Fabrikerer, Fa-
brikør) person, som fabrikerer noget;

/"r. fabrique, af lat.iabTica, (bygnings)kunst, 40 spec. dels: f fabriksarbejder. VSO. Blich.

værksted, afl. af lat faber, haandværker || i

18. aarh. bruges i bet. 1 oftere Manufaktur
(Hallager.66)) 1) sted, hvor der udøves
industriel virksomhed i større stil, især

m. gennemført arbejdsdeling og anvendelse

af maskiner, motorer olgn. Kongen (op-
dagede), at den Papiirmester, hvis Stempel
stod paa Papiret, havde anlagt sin Fabrike
i Frideriksborg længe efter at Obligatio-

(1905-07).III.518. JBaden.FrO. dels: per-
son, som ejer (ell. leder) en fabriksvirk-
somhed. Leth. (1800). Er Onkel blevet
Fabrikant? Goldschm.VII.586. Hage.^386.

||

(nedsæt, 1. br.) overf. Ørnstrup var altsaa

rimeligvis ogsaa Fabrikanten af Brevet
(i en avis).Schand.TF.II.282. Fabri-
kat, et. [fabriika'd] flt. -er og (især fagl.)

-a [-'ka'ta] {af lat. fabricatum, pe7-f. part.

nen var skrevet. MalLSgH.414. denne be- so af fabricare, se fabrikere; især T) vare,
slutter sig til at kjøbe (en ejendom) og an
lægge et Fabrik paa Stedet. Hrz.JJ.11.190.
•Ilden fra „Østens" (o: i London) sorte Fa-
brikker

I
(kaster) et Brandskjær op imod

Skyen. Drachm. D. 38. Fabrikker . . samt
andre Haandværks- og Industrivirksom-
heder . . ere undergivne et . . Arbejds-
og FabTJktilsyn. Lov^'^/él901.§l. Fabrikken
staar stUle. Ludv. han er paa fabrikken (o:

tilvirket paa en fabrik. JohsBoye.Ind.l7.
Goldschm.VIL496. Meyer. N. N.s fabrikat,

vare, der er tilvirket af N. N. ; ogs. overf. (jf.
fabrikere^: den Punsch, som var et af Ber-
kows vidunderligste Fabrikater. Gjel.R.162..

Fabrikation, en. [fabrikaijo-'n] vbs. til

fabrikere (især om fabriksmæssig fremstil-

ling). Olufs.NyOec.L238. HoJst.V.181. SaU
VIL660.

II heraf ssgr. som Fabrikations-fejl,

er ansat ved ell. er i øjeblikket henne (og ar- 60 -hemmelighed (Hage.^575)ofi. fabrikere.
bejder) paa fabrikken) \

der bliver bygget
en stor fabrik ude paa Strandvejen

j ||

(jf. bet %) spøg. : (han) blev kørt til Dørs
med et Par go'e flade Øretæver, med Løfte
om flere fra samme Fabrik. ZakNiels.B.91.

II (spøff-} foragt.) om uddannelsesanstalt olgn..

V. [fabri'ke'ra] (f fabricere. FrSneed.1.48.

JBaden.FrO.). -ede. vbs. Fabrikation (s. d.)

ell. (1. br.) -ing (JBaden.FrO. Meyer.), {laant

c. 1700 fra fr. fabriquer, af lat. fabricare,

j/. SU. fabricera, <y. fabrizieren ; se Fabrik)
frembringe; forfærdige; udføre; f i al
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alm.: Moth.ConvJFl. Gud ('Aarj fabriqveret

og anviist en hver Siæl et Legeme. Ruge.
FT.83.

II
nu ister m. h. t. fabriksmæssig

frembringelse: tilvirke, et heelt Rige, hvor
de overdaadige ting fabrikeres. Holb.DNB.
588. BugeJ'T.182. Skruerne hører til de
Smaaartikler af Metal, der fabrikeres og
forbruges i store Masser. OpfB.^ VII.314.

Soverf. (i alm. spøg. eU. nedsæt.), iscer m. h. t.

vad der frembringes meget hurtigt, i stor

mængde olgn. (jf. Fabriksarbejde 2) : Enge-
lænderne (maa) fabriqvere een AnordnSig
efter en anden. ^oZ6.£p.F.* 75. han troede
. . at al Omgang med Kiønnet var Synd
og imod Naturen — snurrigt at dømme
saaledes, efter at han selv har fabrikeret
l^Børn. HHans.PD.128. FrSneedJ.48. *YH
De være

| Saa artig, min kjære
|
Hr. Vise-

mager, at fabrikere
|
En UUe Sang. ARecke.

118. ogs. m. h. t. forfalskninger olgn.: jeg
(har) fabrikeret (o: opdigtet, fundet paa)
en Historie om en ung Pige, jeg har truffet.

Nans..TD.186. De falske Pas menes at være
fabrikeret i \{2imhovg.EkstrabUhl920.S.spl.

t Fabrikerer, en. d. s. s. Fabrikant (jf.
Fabriker^. Cit.l748.(EistMKbh. VIL541).
Fabrik(s)-, i ssgr. især a/"Fabrik 1 ; tid-

ligere var formen uden -s- eneherskende (lige-

som i ty.; saaledes MO. og S&B.); nu bruges

oftest formen med -s-, dog næppe i Fabrik-
guld, -herre, -mester, -olie og enkelte lign., til

dels ret sjældne, ord med en særlig bet. jj ssgr.,

hvis sidste led betegner et produkt, en handels-
vare olgn., har ofte bet.: noget (fabriksmæssig
tilvirket), der er af ringere kvalitet (men fore-
findes i stor mængde); se -arbejde 2, -guld ofl.

|| t «/ Fabrik 2: ethvert forbedret Værktøi,
han . . gav Haandværksfliden og F ab r ik f 1 i-

den i Eænde.Mall.HG.32. 0/.o^s. Fabrik-
afdelingen, navn paa den afdeling af or-

logsværftet, hvorunder skibes bygning og ved-
ligeholdelse høi-er. SaWII.658). -arbejde,
et. 1) f <iZ Arbejde2^ om virksomheden :MO.alt
Fabrikarbejde er forbudt paa Folkekirkens
HeUigdage. Sal.I.1049. 2) (til Arbejde 4; jf
-gods, -varej om produktet, resultatet; ogs.

overf. (i alm. nedsæt.; jf. fabrikere. Fabrik 2)
om hvad der udføres (forfattes) i stor mængde
og næsten mekanisk, disse franske Arbeider
(o: „konversationsstykker") bleve (efterhaan-
den) fade, sentimentale Fabrikarbeider.Fnt
BetbÆtLivJ.233. Schand.F.433. -arbej-
der, en. (jf. u. Fabrikant^. MO. unge Fa-
brikarbejdere af begge Køn. BrandesJX.
425. -by, en. by, der i fremtrædende grad
ell.udelukkende bestaar affabrikker (jf.-stad).
en engelsk Fabrikby. TopsJII.417. Fattig-
bøm . . hvoraf det vrimler i Fabriksbyer.
Pont.LP.VIII.107. CP -drift, en. fabriks-
mæssig næringsdrift. MO. Brandes.VII.117.
-fløjte, en. fløjte, der paa en fabrik giver
signal om arbejdets begyndelse ell. ophør (jf.
-klokke), (de) hørte Fabriksfløjten lyde.
HømJHT.36. -gods, et. (nu sj.) d. s. s. -ar-
bejde 2 (ofte nedsæt.). MO. -gold, et. T
1) t Fabrikguld, kaldes Guld, som er lege-

ret med mere eller mindre Kobber. Det er
ofte af meget slet Gehalt. VareL.(1807)J.
310. 2) d. 8. s. Bredguld. smst. HaUager.338.
Sal.III.92. (9 -herre, en. ejer og leder

af en fabrik. JohsBoye.Ind.7. Jeg troede,
at en Fabrikherre førte sine Arbejdere
ligesom en Kapitajn sit Kompagni. Gold-
schm.V.456. Bergs.GFJlJ33. Sal:'VlI.658.

t -hns, et. fabriksbygning. EPont Atlas II.

\ol71. -ingenier, en. 1) (efter 1894) be-

tegnelse for de ingeniører, der er uddannet
paa Polyteknisk Læreanstalt, og hvis hoved-

fag er kemiens tekniske anvendelse. SaU VII.
662. 2) (efter 1909) betegnelse for nogle af
de ledende teknikere paa orlogsværftets „fabrik-
afdeling" (se ovf. u. Fabrik(s)-y. smst. -in-
spekter, en. (efter 1889) d. s. s. Arbejds-
inspektør. LovNr.56"U1889.§12. LovNr.71
^^l*1901.§19. -klokke, en. (1. br.. jf -fløj-

20 te;. VUhAnd.AI)J59. C3 -liv, et ii'Bi.'Vs

1908J.sp.l. (sj.) overf: Gid jeg nu maatte
arbeide mig godt igjennem Skolens Fa-
hrik-Liv. HCAnd.Breve.I.13. -mester, en.

(indtil 1855:) øverste tekniske leder paa or-

logsværftet. Stampe.1.388. Nordens første

Skibsanfører . . anseer Flodens (o: flaadens)
Fabrikmester som hans (j: sin) anden
Ha&nd. Mali EG. 17. Harboe. MarO. Sal*
V11.662. -mærke, et. (fabriks) varemær-

30 ke (jf. -stempel;. Lov^'U1834.§3. (den kgl
porcelcensfabriks) Fabrikmærke skulde være
tre blaa, bølgede Streger. Bergs.GFJ.3. Fa-
briksmærke. BrandesTV1.351. -mæssig,
adj. om tilvirkningsmaade olgn., som fore-
gaar (ligesom) paa en fabrik, fabriksmæs-
sig drift i Q især som adv. (fremstilling af
kunstige blomster) forrettes i Almindelighed
af Fruentimmerne, og drives undertiden
ogsaa fabrikmæssig. B'aZia^er.i07. Hage.'

40 172. vore Højskoler . . hvor en garanteret
Livsanskuelse tilvirkedes fabriksmæssigt
i Løbet af tre-fire Maaneder. Pont.LP.VIlI.
140. -olie, en. T en slags simpel, uklar
bomolie, der anvendes i sæbefabrikationen, tU
maskinsmørelte m. m. VareL.^210. -pige,
en. (især ugift) fabriksarbejderske. AndNx.
PEJII.355. -plante, en. (fagl.) plante,

der giver raamateriale fw fabriksvirksom-
hed. LandboJI.35. SaUVII.662. -pris,

50 en. den pris, hvortil varer sælges umiddel-
bart fra fabrikken. MO. De (kunde) vel
ogsaa skaffe mig saadan en Indretning
(o: et elektrisk apparat) til Fabrikspris. Gjel.

W.62. -salt, et. T denatureret salt. Vare
L.^210. -skorsten, en. Tolderl.F.ni.64.
Kun Udsigt til et Gaardsrum, til en tilrøget

Fabrikskorsten. Schand.0J.121. O -stad,
en. (nu I br.) d. s. s. -by. HolbJ)NB.o64.
HauchJV.414. -stempel, et. d. s. s. -mær-

60 ke. S&.B. Hag.IV.8. -tilsyn, et. (især emb.,

jf. -inspektør; ogs. brugt konkr.). Hage.H72.
SaUI.939. -vare, en, (jf. -arbejde 2; især

i fil). PAHeib.US.556. Haandværksarbeider
gjøres for det meste bedre; Fabrikvarer
forfærdiges lettere. Ørst. VIIIJ.33. overf. om
hvad der mangler personligtpræg : Uniformer

IT. Rentrykt «/i 1922 39
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vare ham forhadte, fordi de . . gjorde Men-
nesker til nummererte Brikker og Fabrik-
varer. Jw^-ÆF, 7IIJJ56. e.hr. --vask, en.

(fagl.) vaskning af afklippet uld i uldvaskerier

olgn. (mods. Pels- ell. Rygvask^. VareL.^814.

jf.: fabrikvasket.. Uld.Hag.IX.41 7. -væ-
sen, et. (nu næppe hr.) d. s. s. Fabrik 2.

Forordn.^Iil?59. Heib.Pros.X.287. Fabri-
ker, en. [fabri'kø'r] flt. -er (tidligere ogs.

m. fr. flt.-form: fabriqueurs^. (fra fr. f fa-

briqueur; nu næsten fortrængt a/" Fabrikant)
d. s. s. Fabrikant. Det synes, at han og an-
dre, der have givet sig ud for saadanne
konstige Fabriqueurs, ligesom have villet

bøde paa Skaberens Arbeyde.Soife. Ep. F.*

17. PAHeib.US.4. Et Brev . . fra Fabrikør
Hr. Drevsen paa Strandmøllen. Olufs. Ny
Oec.1.37. Denne Udgift (o: portpengene) be-
tynger Fabrikejeme .. ligesom den synes
mig haard, naar man betænker, at en saa-

dan paa Stadens Broer bosat Fabrikør dog
svarer alle Stadens ordinære Tyngder. Po-
litivennen. 1800.2196. Bøgh.II.333. nu vist

kun om lederen af den militære klædefabrik
Besol.Nr.202yiil882. Bigsdagst.

A.1921I22.866.
O fabulere, v. [fabuile'ra] -ede. {af

lat. fabulari; jf. II. Fabel, fable) 1) (nu
næppe br.) trans., til II. Fabel l.i: fortælle,
berette (som et sagn), dend Nafnkundige
Erich af Norge, hvilcken de fabulerer,

var saa klog, at hånd kunde forstaa YMg-
lene. Holb.Intr.I.610. sa.Ep.IV.384. 2) (nu
1. br ) d. s. s. fable. Fabulere (er) at digte.

Moth.Conv.Fl. SaUVIL664. || især (vel efter

Goethe's: lust zu fabulieren) uden nedsæt-
tende bet. m. h. t. fantasirig, digterisk beret-

ning: mangler Evnen til at „fabulere",
bliver Poesien . . kun for „the happy few".
MBubin. Er. 94. mens (Selma Lagerlofs)
blonde Vårmlandsmuse pludrer og fabu-
lerer, falder Kritiken . . i Søvn. Leop.TT.
28. PLevin.(Tilsk.l920.I.237). jf (om en
maler) : længe (havde han) fabuleret i sine

Billeder om alle Spektrets Farver, da om-
sider et fuldstændigt Farvedelirium brød
løs i hans Ø'ie. EHannover.NA.59. fabn-
les, adj. [fabu'lø's] (fra fr. fabuleux, lat.

fabulosus; nusj.) fabelagtig; sagnagtig;
eventyrlig, (jf. fabelagtig 1:) Kong Ar-
tus fabuleuse Tiåer.Holb.Kh.788. (jf. fa-

belagtig 3:) ('/Va/Orientskildringer henter
han . . adskillig exotisk Kolorit, og endnu
mere fra fabuløse Naturhistorier. FFed.i?.

228. (jf.iahelagtigé:) en fabuløs Behand-
ling af den musikalske Vellyd i Versene.
Teatret.XX.(1920).248.
Facade, en. [fa'sa-Qa] flt. -r. (fra fr. fa-

cade, ital. facciata; af lat. facies, skikkelse,

ydre, ansigt (fr. fåce);jf. Facet, I. Fas; især

bygn.) forsiden af en bygning, især den
stde, hvor hovedindgangen findes, man (har)

formodentlig ey holdt det nødigt at pynte
meget paa dens (o: Christianshavns ports)

Facade. Adr.^^/il762.sp.5. Han kom . . gjen-

nem Facaden af et Huus. Gylb.I.250. Kir-

kens Fagade, som efter en uheldig floren-
tinsk Skik henstod med de nøgne Mur-
flader, er bleven udført i Marmor. Bille.

Italien.I.147. man taler (undertiden) om
Side-Fapade, men Facade betegner for
Byhuses Vedk. Forsiden, den, som ved
sin dekorative Udstyrelse udtrykker Byg-
ningens Karakter og Bestemmelse. Sal.-

y11.664. jf. : Foran (orgelet) er anbragt en
10 lille barok Orgelfa^ade. Trap.*III.23.

||
(spøg.) om et menneskes forside (ell. ansigt).
*0g Kjøresvenden var ei græsk af Aasyn,

|

Men med den gamle lollandske Fagade.
Aarestr.294. EChristians.MM.151. (man)
vendte nødig Folk Ryggen, hellere F&-
(}aåen.JVJens.OM.93. Facade-menne-
ske, en. (især Gi) menneske med smukt ell.

elegant ydre, flot optræden olgn., men uden
indhold. Det (o: at du føler dig miskendt i

ia dit hjem) kommer af . . at Du er et Fa-
pademenneske. OBenzon.Sp.235. Sicilianer-

ne er i langt højere Grad end deres Brø-
dre paa Halvøen Facademennesker. Den
ydre Pomp og Grandezza overstiger som
Regel deres Evner. Em,ilBasm.(PoWil909.
8). -sten, en. (bygn.) (mur)sten, som bru-
ges til bygningers facade. Gnudtzm.Husb.l4.
Facet, en. [fa'sæd] flt. -ter. (fra fr. fa-

cette; grundbet.: lille ansigt ell. forside; jf.
30 Facade) lille, plan flade, især slibe-

flade paa glas, ædelstene olgn. JBaden.FrO.
dobbelt er Brillanten, naar dens Overdel
. . er begrænset af en dobbelt Række tre-

sidige Facetter. OpfB.^IV.250. \\
(zool.) om

de sekskantede rør, som mange leddyrs øjne
er sammensatte af(jf. Facetøje^. Hag. V.501.
Boas.Zool.290. || billedl. (jf. facettere); veks-
lende Livsforhold tUsliber Personligheder-
ne, saa de spiller i Facetter (o: frem-

gå træder paa stadig skiftende maade). Bran-
des.VIII.148. hun ejede lige saa mange
Facetter som den finest slebne Diamant.
PoUyil921.7.sp.6. facettere, v. [fasa-

'te-'ra, fasæ-] -ede. vbs. -ing (s. d.). (fra fr.

facetter; fagl. ell. O) skære ell. slibe fa-
cetter (paa noget). JBaden.FrO. OpfB.^V.
527.

II
overf: gøre stadig skiftende ell.

afvekslende. Saa pikant som nogen la-

tinsk Sølvalderforfatter kan hun facettere

50 sin Tale i Paralleller og Kontraster. VVed.
B.211.

II
især perf. part. facetteret brugt

som adj., ialm.overf: mangesidig; spil-
lende; levende, denne rigt facetterede
Personlighed. Tilsk.l918.1.521. Pol.'*/il921.

8.sp.6. Facettering, en. flt. -er. (fagl.

ell. &) vbs. til facettere; overf: afskyg-
ning; nuance, (malerier, som gengiver) Na.-

turen . . i mangfoldige Facetteringer. JV
Jens.A.I1.166. Facet-øje, et. (zool.; især

60 i flt.) sammensat øje (hos leddyr). SaU VlII.
274. overf.: Slægten, det store Dyr, ser sig

for med Facetøjne i Stedet for med et

eneste Par 0ine.JVJens.IM.37.
O facil, adj. [fa'si-'fl (fra fr. facile, let,

lat. facilis, som (let) kan udføres, afl. af lat.

facere, gøre; jf. Facit, difficil) let at have
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at gøre med; rimelig m. h. t. sine krav;

føjelig over for andres ønsker ; omgænge-
lig; elskværdig (nu alm. m. biforestillingen,

at føjeligheden viser sig mere i ord end i

gerning) (jf. Holb.Ep.III.433/f.). JBaden.
FrO. Professor Lous exarainerede mig, vist-

nok meget facilt J'J'PaZu<ian.£r.4o. Gold-
schm.VII.525. En „medgørlig" Mand er en
brav Mand, som er god at komme til Rette

-bog. AlbSvendsen.NyBegnebog f.Mellemsko'
len.I.(190S).4.

Fa^on ell. Faeon, en. [fa'smii] best.

f. -en [-'s<Dii'(a)n] P- -er [-'smix'ar] \ænyd.
fa(n)san, -son (jf. fasonlig og mnt. fanson^;
fra fr. faQon, aflat. factio; grundbet.: hand-
ling, tiUavning (jf. Facit^) 1) om optræden,
handling, tale olgn.: maade. *en Raun, hvis
Fiære glisede, I Hvis Væsen og Fapon var

med, men ved en „facil" Herre er der lo største Lyst at see.Tychon.(GlcS.799.126).
noget røget i Samvittighedssager. Hørup.
1.208. I sin ydre Form facil og velvillig

var han den fødte Forhandlingens Mand.
Fol."/iil918.5.sp.6. facilitere, v. [fasi-

li'te-'ra] Høysg.AG.lS?. [fra fr. faciliter;

nu næppe br.) gøre (noget vanskeligt) lettere;

lette. Holb.Ep.V.^120. dén skrivning . . fa-

cilitérer stavningen for båm. Høysg.AG.
127.

Endeel Caresser af hendes FaQon, en vox-
ende og ellers ubegribelig FøieUghed (rø-

bede hendes sindelag). Eic. VIII.98. nu især
i forb. m. præp. paa; de mange konstige
Beskrivelser, eenhver paa sin Fagon
vilde giøre over det Guadommelige Væ-
sen. aolb.Kh,385. han (blev) overrasket ved
at see, at Pølsen nu netop skulde skæres
paa den Fagon ^a; sagen tages paa den

Facit, et. ['fa-sirf1 i best. anv. d. s. eU. » maade). JakKnuJS.138. Feilb. H om (kunstig,
(sj. i skriftspr.) -tet (NSvendsM.12). flt. (sj

i skriftspr.) -ter. (ænyd. d. s.; af lat. facit,

,,det udgør", præs. af facere, gøre; regn.)

resultat af et regnestykke. Reenb.I.139.
Sylvius.Geom.20. Cramer.(1762).25. Faciter
og en Del Opløsninger til Praktisk Regne-
bog af N. N. Meier. ( bogtitel.1879). nu har
jeg faaet et facit, men det er vist ikke
rigtigt

i
(nu næppe br.:) hvor ringe (er

paatagen, især: overlegen, flot) form i vcesen

ell. tale: Jeg tror forresten kun, at det er
en Fa<;on hos ham, naar han taler saa
overlegent. 3ran«.J^fi.i5. jf: (denne præ-
dikeform er blot) staaende Udtryk . . en Art
FaQon for gejstlig Gengivelse af, hvorledes
det er passende at dø. TroelsL.XIV.201.

\\

t om kunstig fremgangsmaade : udi hvilken
Passage (a: over Alperne) de (o: cimbrerne)

ikke) det Antal . . der forfremmes ved ao brugte ikke nær saa megen Facon, som
Krigen, imod den store Mængde, der om-
kommer i den? De vil sikkert svare .

.

at de Døde ere utallige, og det heele Fa-
cit (o: den hele sum) a3 de Belønnede ikke
overgaaer tre Tal (o: et trecifret tal). Biehl.
DQ.II.252. overf.: OeconT. 11.30. PalM.I.
30. Alt det er de allesammen enige om,
det er, ligesom de havde en bestemt Ta-
bel eller saadan Noget, som de regnede

Hannibal. Holb.DH.1.9. f (Jf. bet. 2) spec. om
den rette form for en ytring („form og skik")

:

jeg har . . maattet samle mig lidt for at
faa ordentlig Fapon paa, hvad jeg vUde
sige. SfAand.FF.585. R sætte faQon paa,
here (en) den rette optræden, levemaade olgn.

JBadenJ'rO. e. br. jf. (foræld.) : Herrer og
Damer af F&(}on.BørgeJanssen. Prinsessen.
(1906).159. 2) om ting (nu især klædnings-

det ud efter, for de faa allesammen det ^o stykker) : skikkelse; form. Ulfelts Stytte
samme Facit. JPJac.II.292. Man ønskede
de store Spørgsmaal løste, om Historien
gik frem etter en guddommelig Plan, og
om man kunde udgrunde Verdensgangens
Facit..JohsSteenstr.H.126.

I] t gøre (sit ell.

sig) facit paa. 1. regne ud; tænke sig til.

(de kunde) nocksom . . giøre deris Facit
paa hvad de havde at forvente sig af
Kong Jacob. Holb.Intr.II.191. vedkommen

(er) nedreven, men en anden . . blifver
opsat af samme FaQon. KlevenfJRJ.21. alle

Slags Meubel-Arbeyde af nyeste Fasong.
Adr.yil762.8p.l0. Rallager.171. hatten har
været ude i regn, saa den har mistet fa-

conen eU. er gaaet ud af fapon
\
(spøg.:)

*Paa Skalottenborre
|
Stod jeg som Mo-

del . .
I
Min FaQon (o: figur), den var fjong.

Bantzau.D.Nr.72. H m. overgang til bet. 1, i
de (kan) gjøre sig Facit paa, at I er i so forb. m. præp. paa: et Jagtskildt som Jeg
Stand til at give gode Douceurer. PAHeib.
USJ.14. 2. gøre regning paa; regne med;
stole paa. Moth.Conv.F21. den Persiske
Konge (gjorde) stor Facit paa den raae
SUke, som han i saa stor Mængde lod
bringe til Europa. Holb.EpJII.24o. de Lær-
des Skiæbne (var saadan), at jeg ikke
kunde giøre mig Facit paa at fortiene
noget med det, jeg havde lært. Overs.af

haver ladet giøre paa dend nyeste fagon.
Bostgaard. (Bruun.PR. II. 147). Fadningen
(paa kareten) er paa Fransk Fasong. .4dr,

^'/d762.8p.l4. Heib.Poet.V.189. (spøg.) om
hvad der overrasker ved sin form: det var
en ny fagon paa knaphuller '< Feilb. Fa-
^en-, i ssgr. (fagl.) af Fa?on 2, om (hvad
der har) en særlig, kunstig form ell. be-
sk affenhed. -baand, et. (fagl.) et i foret

HoU)Levned.70. Gram. Breve. 176. Facit- 60 af damekjoler fastgjort livbaand, der holder
bo^, en. (isoRT skol.) bog, der indeholder
hsningen paa regnestykkerne i en regnebog

(jf -liste;. Feilb. Facitbog til Tavlereg-
ningsopgaveme i Regnebog til Skolebrug.
JoakLars.(bogtitelJ890). -liste, en. liste

over løsninger af regneopgaver; ofte d. s. s.

kjolen i taillen. OrdbS. -drejning, en.
drejning, hvorved staalet følger en anden linie

end den med drejeaksen parallelle. Sal.V.474.

jf. smst. VI.262. FaQondrejeri. Krak.191 7.

1611. -g^ods, et. støbegods i færdigform som
brugsgenstande. Hannover.Tekn.35. -Jaem,

39*
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et. stangjæi-n, hvis tværsnit ikke er fir-

kantet ell. cirkelrundt (jf. -staal i). Wagn.
Tekn.157. fa^onlig:, adj. se fasonlig. I*a-
^•n-staal, et. 1) stangstaal, hvis tvær-
snit ikke er firkantet ell. cirkelrundt (jf.-iærn).
VareL.^210. 2) høvle- ell. drejestaal, hvis æg
ikke er reiliniet, men krum. SaUVII.665.
-sten, en. (hygn.) mursten (til søjler, hvæl-
vinger olgn.), der ikke har den alm. firkan-
tede form; formsten. VareL.^546. -traad,
en. d. s. s. Dessintraad. SaU VI.69. -vin,
en. T vin, som (helt ell. delvis) er fremstillet

afvand, alkohol, æterarter olgn. YareL.^210.
I. Fad, et. [fad] Høysg.AG.15. hest. f. -et

[ifa-'ae/] fit. -e [ifa-aa] (^ -er. Holb.Kandst.
IY.1). {æda. fat (vinfad), oldn. fat, kar, ba-

gage, klædningsstykke (jf. Fadeburj, eng. f
fat (alm. vat), ty. fass; grundbet.: noget om-
fattende, jf. fatte)

1) mere ell. mindre fladskaal (afporcelæn,
ler, metal, træ osv.) til madvarer (især til an-
retning paa bordet), giv mig hid Johannes
den Døbers Hoved paa et Fad. Matth.14.8

(jf. ndf). *For Epitaphier man sig betale
lader, |

I Sørge-Stuer man kand derfor
slicke Fader. Holb.Skiemt.C4r. 4 store Fade
med ^MT^T^e. KomGrønneg.1.96. *du veedst,
ved tomme Fade | Er sielden YxQå.Ew.1.
137. *Naar jeg (o: fluen) sidder paa Kon-
gens Fad,

I
Saa sidder du (o: bremsen)

paa Hestens Bag. NyerupPRasm.DV.II.105.
der er mælk i fadet, der er steg paa fa-

det (henholdsvis om et dybere ell. fladere fad)
\

(nu 1. br.) om underskaal til tepotte, smør-
kande olgn.: Theepotter med Fade og uden
Fade . . Smørkander med Fade. Adr.^il762.
sp.l3. t om barberbækken: Her maa vist

boe en Balbeer; jeg seer, der henger
Fade ud.Holb.GW.IV.B. || som rummaal
(jf. Fadfuld^. *Moderen blev saa hjerte-

glad,
i

Signelil spiste det hele Fad (o: al

grøden). Weyse. (Nyerup. Hertha. (181 7). 110).

*han (o: „min store bro'r") kan spise et

helt Fad Vælling. IngvBond. (Myrebogen.
Nr.l.(1908).103). et fad mælk, smørrebrød
osv.

II
forlange ens hoved paa et fad,

(m. hentydning til Matth.14.8; jf. ovf.) for-

lange en afstraffet, udleveret (til afstraffelse)

olgn. JVJens.LA.136. Fagforeningerne . .

forlanger hans Hoved paa et Faa.PoU^/a
1920.1.sp.5.

II
lange til fadet, se lange.

||

være, sidde, komme til fads, (nu
sj.) have ell. faa plads ved det paa bordet

anbragte fad med mad. (Kalk. 1.485). Jeg
længes Ret inderlig effter at komme tU
Fads. KomGrønneg.L227. Pigerne regjere-

de over den nederste Bordende og havde
et Fad for sig selv. Drengen, som ikke
vilde være tilfads med dem, stod op ved
Siden af Forkarlen. AntNiels.FL.il. 36.

||

være ved fadet, komme ell. ville til

fadet, (overf; spøg. ell. iron.) have, faa ell.

attraa en god og betrygget stilling (med aner-

kendte rettigheder) ell. (især) magten, forret-

tighederne i stat, kommune osv. *„0g „Sam-
fundets Stedbørn", de slås — for hvad?"

|

— „For noget, der ikke er svært at gætte.
|

De vil til Fadet. Vil spise sig mætte."
Blaum.AH.87. Embedsmændene . . søger
at berige sig selv, saalænge de er ved
FaåeL Det ny Aarh.V.494. Jeg generer jer.

Nu da I tror, I kan komme tilMaalet, til

Fadet om du v'A. Bergstrøm.IB.32. JMag-
nus.HF.56. \\ faa en finger i fadet, (nu
næppe br.) (begynde at) faa indflydelse ell.

10 rettigheder, naar en saadan Mand faaer^
som man siger, først en Finger udi Fa-
det, giør han sig Mester over det heele.
Holb.Ep.IV.55.

II
fingrene (sj.: fingeren.

PalM.V.241) af fadet (spøg.: fedtefadet.
Blich.1.38. PDrachm.K.52), (dagl.) hold fin-
grene derfra; hold dig fra det (især overf.).

S&B. Gladstone (tilraabte Østerrig sit) Hånds
offl (Fingrene af Fadet). Brandes.IX.473.
Frøknerne . . kom for at se til (ved kage-

20 bagningen): Fingrene af Fadet, sagde Ida.
Bang. L. 248. jf: *Hold dine Fingre fra

et Fad,
|
Der ei er rettet an for dig.

Hrz.VIII.100.
II
søbe af fad med, søbe

af eet ell. samme fad, se søbe. j| i flg.

overf. talem. nu næppe br.: gribe for tid-
lig til fadet, være for ivrig ell. utaalmodig
(til at vente til det rette tidspunkt), som jeg
er en stor Elsker af Svedsker, og jeg,

som man siger, greb noget for tidligt til

30 Fadet, saa fik jeg dem i Hovedet, i Ste-
det for at faae dem i Maven. Eiv.VI. 69.

maaskee fandt han det ganske beqvemt at

øse af tvende Fade paa een Gang (a:

tjene baade de danske og fjenderne). Winth.
VIII.78.

2) tøndeformet beholder til flydende
varer (vin olgn.), T ogs. til faste varer
(tobak olgn.; jf. Børsefad samt Hyttefad^.
Kiøbmanden (klapper) trende gange paa

40 Fadet, som er Vin og andre lækkende
\areud\.DL.4—2—10. Stub.109. NaarKru-
det er levered tU hvert Skib, og paa Fa-
dene findes marqvered hver Sort og dens
Force. SøkrigsA.(1752).§61. Bødt.99. *Af
Eders Borgekjælder I trille hvert et Fad
(o: hver tønde vin).Winth.V1.200. *Til Fa-
dets Bund er Veien lang;

|
Venner, stik

ud igjen I Becke.FJ. 65. *(kilden) sprudler
frem i Vaaren glad | som fra et nysan-

50 stukket Fad
|

i Jordens svale Kælder.
Fønss.AdslyngedeStier.(1885).35. Hage.^687.
Fade til Indpakning af Smør, de saakaldte
Smørtræer, fremstilles sædvanlig af Bøge-
træ.VareL.^211. tage hul paa et fad; bore
ell. stikke et fad an; fylde paa fade; pakke
i fade olgn. Ludv. || øl fra fad, øl (i et

glas), skænket lige fra fadet. KLars.GV.35.
*Giv mig en Bajer! I Jeg vil berømme
det ravgule 01 fra Fad. JVJens.Di.53. *Naar

60 en Tordensky man øjned, |
Strax man tog

sig en 01 fra Fad. Blækspr.1896.22. herefter

udtr.: en svend fra fad, (spøg.) en „rig-

tig" svend (udmærket, rask fyr). FrSkousbo.

LyseJohanne.(1906).61. jf (sj.): Du er et

rigtigt Mandfolk fra Fad, er Du. Wied.

RankeViljer.(1906).146. friskfrafad, se
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frisk.
II
som rummaal. hundrede Fade Olie.

Luc.16.6. Ilden . . antændte 2 Fade Krud.
Mall.SgH.43o. der faldt et Fad Sukker ud
af hans Vogn og (o : beholderen) gik istyk-

ker. Goldschm. VIL 393. Bergs. GF. 1. 257. \\

T tidligere brugt som angivelse af et bestemt
rummaal (4 oksehoveder). VareL.^211.

II. fad, adj. [fa-fl] intk. og adv. (1. br.)

d. s. (Kierk.V1.118. KPont.Retsmed.L180)
ell. -t (Oehl.VL27o. Kierk.XIII.84. ORung.
P.55). {fra fr. fade, flov, smagløs; jf. ty.

fade, eng. fade, sv. fadd; se Fadæse; sj. i

talespr.) 1) om mennesker(s ytringsformer
olgn.): aandløs (2); tiden særpræg; flov;
banal; forslidt. Moth.FS. hun (vidste) &t

bringe Afvexling og Liv ind i vor For-
lovelses ellers . . eensformige og fade
Roman. Bahh. Tilsk. 1 794. 246. Gravmonu-
menter . . af den fadeste og flaueste Smag.
FOBrøndst.RD.1.37. udramatiske Operaer
af fade, italienske Componister. Heib.Pros.

VIL364. Winth.VI.117. Der var ingen af

de fade Smil (o: hos nogle dansere), hvor-
med man . . fisker Klap. Goldschm.FV.11.3.
•Ordet: „Takt" —

|
(skønt fadt off trivielt

jeg det ej vTa.geT).DrachmJ)J.r.72. hos
Meyerbeer (kan der) lige efter et smukt
Parti . . komme den fadeste Banalitet til

Orde. RBergh.M.40. jf. bet. 2: jeg (kan)
næppe . . overvinde mig selv til at skrive
det fade, vamle Ord „Kristen" om dig.

Stuck.(Jørg. V.269). 2) om lugt, smag olgn.

:

uden friskhed og kraft; vammel; flov.
Leth.(1800). (lindebhmdeme) fyldte . . Væ-
relset med en fad, sødlig Vellugt. TT^e<i.

S.123. (blodets) Lugt (er) ejendommelig
fad. Panum.67. Her lugtede fadt' og harsk
af Gummi. OBung.P.55. (overf.:) (kærlig-

hedens festret) bliver ved at være Festret,

kun fadere. Dag for Dag vamlere. JPJac.
11.199. Jørg.VlI.9.

\\
(sj.) om lys. (maa-

nens) fade Lys. NatTid.''*/iol920.M.l.sp.3.

Fad-, i ssgr. af 1. Fad; bruges iscer i

nyere ssgr. ('-bajer, -beg osv.), til dels veks-

lende med Fade- (se fx. Fade-klud, -vand.
Fad-række, -slikkerj; i andre (ældre) ssgr.

bruges (næsten) kun Fade- (se Fade-bur,
-fulj; m. h. t. Fader(bur) se u. Fadebur.
-bajer, en. [1.2] (dagl.) et glas bajersk øl

fra fad. D&H. -beg^ et. [1.21 d. s. s. Bryg-
gerbeg. Sal.UI.836. -binder, en. [1.2]

{cenyd. fad(e)binder; jf. binde 3.i samt Fas-
binder, Tøndebinder; foræld.) bødker, som
især laver store vinfade olgn. VSO. MO. jf.

:

enhverVinhandler (skal) lade sine Drenge .

.

lære Fadbinder-Professionen. Politivennen.
1801.2377. -binderi, et. [L2] (foræld.) en
fadbinders haandværk (jf. Fasbinderij. VSO.
t -bræt, et. [I.l] fadrække. vAph.(1764).
MO. -bnr, et. se Fadebur.
Fadder, en. ['fa9'ar] Fadder. Høysg.

2Pr.7. flt. -e. {ænyd. faddere; fra mnt. vad-
der(e) (ogs. gevadder; jf. hty. gevatter/:
gengivelse af mlat. compater, (aandelig)
medfader) mand ell. kvinde, der er til stede

ved et barns daab som daabsridne, og som

har ansvar for, at barnet faar en kristelig

opdragelse; daabsridne (jf. Fadderske,
Mands-, Kvindefadder, Gudfader, Gud-
moder/ De skal være Vidnisbyrd og Fad-
dere til Daaben, som ere ærlige og Ube-
rygtede Folk. DL.2—o

—

5. (han) maa haft

mange til Faddere, efterdi han har saa
mange Navne (jf. ti. Faddergave/ Joift.

DB.IL3. *hvert et Drengebarn . . |
Ei lig-

10 ner blot sin Fader, men sin Fadder. PalM.
IV.40. Alterbog.439. ||bede faddere ell.

bede (en) til fadder, opfordre til at være
fadder(e). Moth.F4. Æreboe.183. TroelsL.

VII1.84. Feilb.
||

(ubøjeligt) i tidtr.: staa
fadder (til et barn), være fadder. Moth.
F4. Eolb.Bars.IV.3. vi stod Fadder til et

Skrædderbarn i Petri. Heib. Poet. VI. 388.

Hrz.I.129. Bana.SE.296. 6i7ZedZ..*Tre Kon-
ger stoed Fadder, der Barnet (o: hr. Sehe-

20 steds „søn" : sejren ved Bygen) kom frem.
Sort.HS.F4r. JohsSteenstr.HD.14. overf,:

nu vil ieg haabe . . at jeg kan slaae ham
en Plade, som aUe fire Vinde have staaet

Fadder til (o: en „plade" af ualmindelig
art, en ordentlig løgn). Hrz.X.326. iscer: være
med til at bringe noget i stand; staa bag ved
noget. *den Tid, da han stod Fadder til

din Sang. Schand.SD.xxxr. Partiet (o: det

1878 dannede „Folketingets Venstre") talte

30 kun 6 Jyder, men 15-16 Sjællændere, et

godt Bevis paa, at det nok saa meget var
•Hørup som Berg, der havde staaet Fad-
der til det EHenrichs.CB. 75. (sj.:) ørkesløs

overvære (noget, som en anden udfører).
D&H. 11.631. Fadder-g^ave, en. gave,

som fadderne giver til det nydøbte barn (jf.
TroelsL.VIII.80); især i udtr. faa, give
(noget) i ell. til faddergave. Moth.F4. Beenb.
1.49. Faddergave (kaldes) og Vuggepenge,

40 naar slig Gave lægges paa Barnets Vugge.
VSO. (kongen) har staaet Fadder til hende,
og skjænket hende i Faddergave en Dia-
mantring. Ifeifc.Pro.9.XJ.457. Feilb. (uegl.:)

Herlige Faddergaver bleve lagte paa hen-
des (o: „det nye aarhundredes muses") Vugge.
HCAnd.VILl84. (han) gav ham sit Navn
i Faddergave. BøghJT.9. (overf.:) »Fadder-
Gaven i vor Daab,

i
Aflad sand og her-

ligt Haab. Grundtv.SS.1.199. 'Folket, som
50 fik Harpens Strænge

|
til en gavmild Fad-

dergave. Drachm.UD.30. -^ilde, et. (1. br.)

barselgilde (jf. -stadsj. MO. Drengen fik

Navnet Frants, og Munken blev drukket
fuld ved et stort Fadder-Gilde. DracAm.
KW.81. t -junker, en. ugift ung herre,

der møder som fadder. En Aktør (stærk
pudret og sminket, kommer med den Gang,
hvormed vore Fadderjunkere lede deres
Damer op ad Kirkegulvet). Wess.Anno.102.

60 -las «^'- -lav, et. (nu 1. br.) 1) samtlige

faddere (jf. -skab S). Det hele Fadderlav
blev indbudet til Barselgilde. VSO. 2) d. s. s.

-skabl. Moth.F4. MO. Feilb.IV.132.-aii.»h,
et. flt. -er. {ænyd. d. s. ; fra mnt. vadderscap,

jf. hty. gevatterschaft) 1) det forhold at

være fadder eU. at have faddere. Holb.Kh.
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439. Efter MiddelalderensTankegang med-
førte Fadderskabet et aandeligt Slægtskab.
FrNiels.KH. 11.459. || især om faddernes
forhold til (forpligtelse over for) barnet. De
200 Rd. vil jeg skjænke ham, og dermed
er Fadderskabet ude (o: saa er jeg løst fra
mine forpligtelser). Heib.Poet.VlI.117. jf.
talent, (nul.br.): naar barnet erdød(t),
saa er fadderskabet ude, naar aar-
sagen til en forbindelse ikke mere er til stede,

saa hæves ogsaa forbindelsen selv og dens
forpligtelser. Mau.481. „Siges især om dem,
som holde Venskab for egen Fordeels
Skyld." 7S0. CBernh.XI.14. Feilb. 2) (nu
næppe br.) om (tilstedeværelse som fadder
ved) barnedaab ell. barselgilde, jeg (har)
aldrig staaet paa (dette sted i kirken) ved
Fadderskaber og andre Lejligheder uden
at tænke paa min Ungdoms første Ven-
inde. Gude.0.46. Hauch, med hvem jeg
tilfældigviis kom til at kiøre fra et Fad-
derskab. Eahb.E.IV.318. 3) (nu næppe br.)

d. s. s. -lag 1. VSO. Fadderske, en.

['faQ'arsga] flt.-r. {ænyd. d. s., jf. mnt.vad-
dersche ; 1. br.) kvindelig fadder. vAph.(l 764).

Barnets Faddersker og en talrig Skare af

Veninder . . samledes hos Moderen for at

følge hende til Kirke. TroeUL.VIII. 105.
Fadder-sladder, en. (jf. -snak; dagl.)

løs sladder (egl.: som fadderne førte i bar-

selstuen
; jf.BaTselsnak) ;

passiar. Moth.^F5.
Nu bliver der ingen længere Fadder-
Sladder a.f.JRPaulli.SB.83. sa.JM.13. Po-
litiken bliver vel meget til Kandestøberi
og Faddersladder. Brøchner.Br.38. TroelsL.

VIII. 101.
II

især i udtr. holde (lang)

faddersladder olgn. pack dig! og staa

icke her og hold Fadderslader. ÆTowGrøw-
neg.1.282. Staaer I her og holder Fadder-
sladder, istedenfor at gjøre Alting istand.

Eeib.Poet.VI.222. HCAnd.V.357. (de) kom
nu ind i hans Butik og slog en lille Fad-
dersladder af med ham. Goldschm. 11.81.
(du) driver Faddersladder med alle Byens
gamle GrihhenUler. IIostr.KG.1.9. Drachm.
F.1.160. (overf.:) Fuglene . . holdt Fadder-
sladder deroppe paa Kvisten. sa.Æ^O. 55^.
-snak, en. (nu 1. br.) d. s. s. -sladder.

(Kalk.1.487). *du der to Piger finder,
|
Som

staar i Fadder-Snak, saa Tiden dem bort-
B\måer.Helt.Pott.208. Hør I got Folk I Her
er ingen Tid til at holde lang Fadder-Snak.
Holb.Stu.1.9. Wadsk.85. -stads, en. (i rigs-

spr. nu især spøg.) (fint) faddergilde (jf. Feilb.:

„finere navn på barselgilde";. *Som Fad-
dren er, saa bliver Fadderstadsen. Jffeifc.

Poet.IX.473. Kierk.VI.96. TroelsL.VIII.80.

Fadding, en. se Fading.
fade, v. ['fa'Qa] -ede. vbs. -ning (vAph.

(1764). Saaby.''), {ænyd. glda. d. s.; efter mnt.
vaten (hty. fassenj dannet til I. Fad 2 (jf.

affade); fagl) fylde (øl olgn.) paa fad.
Moth.F3. vAph.(1759). Mange lader deres
01 giere fuldkommen ud, førend det bli-

ver taidet OeconH.(1784).II.147. Olufs.Ny
Oec.I.159. Ludv.

Fade-, i ssgr. ['fa-Qa-] af I. Fad (jf.
Fad-j.
Fade-bnr, et. (f Padbur. Begtr.Sjæll

II.4. m. tilslutning til fit-formen fader: \
Faderbur. Holb.DH.I.531). {ænyd. glda. U-
dhebur, oldn. fatabur, klædekammer, skat-

kammer (se u. 1. Fadj; nu i bet. knyttet til

I. Fad 1) 1) rum (forhen en særlig bygning

(jf. I. Bur 1^, nu: et kammer ell. aflukke)^

10 hvori fødevarer, husgeraad olgn. opbevares^
forraadskammer; spisekammer (seSaU
VII.666. TroelsL.II.108); ogs. i modsætn. til

Spisekammer om et rum til porcelæn,
urtekramvarer, syltetøj olgn. de ældre
Konger i Europa forsynede deres Fade-
buure med Korn- ogKiød-Yahie.Schytte.
IR.V.92. et Aflukke, et Slags Fadbuur til

Brød, 01, Smør og andre YictualieT. Begtr.
Sjæll.II.4. *I Fadebuur og Stegers

|
Var

20 hun ogsaa flink og hTav.Winth.EFJ37.
(hun) førte hende rundt i Stuerne, helt
ud i Køkken og Fadebur. Pont.DR.V.10.
(mange steder) findes foruden Spisekam-
meret endnu et Rum, som kaldes Fade-
buret. For^fij'. 175.538. 2) (foræld.) skat-
kammer, især kongens (seWChristensen.DS.
75). (kongen) anviste (Erik jarl) til hans
Fadebur saa store Indtægter, at han . .

kunde underholde . . sit Følge. Grundtv.
30 Snorre. 1. 291. (han) saae Simons Herlig-

hed og Fadebur (Chr.VI: træsur^ med
Guldkar og Sølvkar. lMakk.15.32. isæriudtr.

som ligge til kongens fadebur, om i««

olgn. : staa umiddelbart under kongen og svare

afgifter til ham (jf. Kalk.1.486). WChri-
stensen.DS.75. Norges nordligste Landskab
. . unddrbg (kongen) fra Lensmandsstyrel-
sen og lagde (det) under sit Fadebur. j£^r

Ersl.DM.24. 3) ('/'orceW. ,\;/.Fadebursrejse)

40 kongens rejsebagage og rejsefølge. (Kalk.I.

486J. WChristensen.DS.7o. Fadebnrs-
deje, en. (foræld.) d. s. s. -pige. nu skal
vel en Fadebuursdeie være god Hustru
nok til en ædelig Mands Søn. HFEiv.NB.
11.191. -len, et. [2] (foræld.) len, som
y,ligger til kongens fadebur". WChristensen.

DS.75. -pig:e, en. CFadeburpige. lng.EM.
1.112.184). (foræld.) pige, der har tilsyn med
fadeburet (1); husholderske; husjomfru. Ter-

50 ner, Deier og Fadebuurspiger fra de nær-
meste 'Rerr^orge.Ing.KEdI.94. smst.113.

sa.EM.III.8. GKMolb.Amb.18. MHenckel.
Væbnersholm.(1902).8. -rejse, en. (foræld.)

før jærnbanernes tid: kongerejse, hvor bøn-

derne var pligtige til at befordre kongen og

hans fadebur (3). Baden.JurO.I.142. Vildt-

og Jagtreiser . . saavelsom de saakaldte

Fadebuursreiser. Forordn.^^/el844.§2. -ter-
ne, en. (foræld., især poet.) d. s. s. -pige.

60 Hrz.V1.116. SvGrundtv.FÆ.11.33.

t fade-ful, adj. {af I. Fad 2; efter ty.

fassfaul) (om øl olgn.) som har en doven
smag af fadet, (om fadet selv:) Han skal

have flittig Indseende med at 011-Fusta-

gerne . . ej blive ureene og Fade-fule. «Sø-

krigeA.(1752).§331. -kind, en. fPadklud.



621 Fadelænge Fader 622

FeilbJBL.5. Larsen), {af I. Fad 1 ; nu dial.)

karklud. MothJ'3. MDL. Feilb.
||

(overf.)

otn noget ringe og foragteligt. *du Jesu
Bruud,

I

Est du en Fade-Klud 1 1 Verdens
spodske Øye.Brors.2. *0\ min Mund, hvad
har du ikke

|
Været Syndens Fade-Klud

(o: tilsmudset af synd).sm8t.l21. || olde-
moders fadklude, (jy.) navn paa (iland-

drevne) klumper af tomme æggehylstre af
en stor havsnegl. FeiIb.BL.5. -Isenge, en. lo

(\ -længde. MUTeknO.). {af I. Fad 2) ^
hejsetov til fade olgn. SøLex.(1808). Scheller.

MarO.
Fader, en. [far] (Høysg.2Pr.6); højtid,

og i olm. i overf. bet. (bet. 2

—

4:) samt i de

fieste ssgr.: ['fa'flar] (smst.7); dagl. i forb.

min ell. vor fa'r (se bet. 6) ogs. [fa'r] ( Wi-
wel.100. Arkiv.XXIX.19. jf Høysg.2Pr.6).

flt. CP fædre ['fæflra, ogs. 'fæ-ora] ell. (i

bet. i ; nu næsten kun bamespr.) farer (Moth. 20

B61. KomGrønneg.IIlJ2. Oversk.ComJV.
89.128. jf. KalkJ.488 samt Svigerfad er^;
best. f. fædrene, f fædcme (Holb.Kh.930).
{æda. fathær, run. faåis, oldn. fa3ir, eng.

father, ty. vater, got. fadar, lat. pater, gr.

pater; jf. Fatter, Pater)
1) mandsperson, der har afkom (set

i forhold til børnene og som modscetn. til mo-
deren). Ær din Fader og din Moder. 2Mos.
20J.2. Jeg veed je'g seer Dem hos min io

Faders (o : i mit hjem) til Middag. PAHeib.
SkJI.278. S. var (o: spillede i et skuespil)

en ypperlig værdig Fader. Oehl.Er. 1.115.
han har handlet som en Fader imod mig.
Eauch.VI.222. Fædre og Sønner. ('fco^t^e/;.

VilhMøll. (Overs. afTurgenjeic. 1877). Med
røde Øren gik f^Perj forbi detForstuevindue,
bag hvilket Faderen (o: hans fader) plejede
at passe ham op. Pont.LP.I.16. Mener De
dét, at Inger skal have et Barn, og at jeg er «
Faderen (o: fader til barnet; jf. Barnefaderj.

JakKnu.In.2o9. 'Sørens Fa'r har Penge.
Levy. Bv. 26. *Min Faer har fire Heste.
BørnerimJI.9. en kærlig, streng, unaturlig
fader osv. || CP staa ell. være en i faders
(0: hans faders) sted. MO. e.br. || være
ell. blive fader (sj. i flt: fædre. JSneed.
III.443), have ell. faa børn (barn), du har
Haab om at blive Mand og FndeT. Rahb.
LB.I.138. Wied.SJ234. (iron. om hanrej- 50
forhold:) *Manden bliver Fader

|
Ved det

at Fruen føjter ud | Paa Bal og Maskera-
der. ^afe/.i5. i forb. m. præp. til (jf. u.

bet. 3): gid vi maa Leve og faae Børn som
vi er selv Faer Xi\. KomGrønneg.1.339. far
vel min Daatter Marthe! . . dig veed jeg
selv at være Far til; thi du blev giordt,
førend Degnen kom Yåd..SolbJep.IV.6. I

dette Ægteskab blev Peder Skram Fader
til atten Børn. EPont. (KSelskSkr. II. 121 ). ép
e.alm. || udlægge som fader (tU et barn)

^t Isegge ud tS fader for. vAph.(1759)),
(især emb.) d. s. s. udlægge som barnefader
(se u. Barnefader;. .fVJens.nF.39. det
staar i Kirkebogen . . „som Fader er ud-
lagt Ungkarl N. N." BregendJPG.143. Denne

Daabsattest lyder paa, at Barnets Forældre
er „Separeret Kone" N. N. og „udlagt Fa-
der" N. N. Nordsjælland.^yiol903J.sp.3. jf.
(til bet. 3): Shakespeareforskere (har) væ-
ret ufortrødne i at udlægge ham som Fa-
der snart til det ene, snart til det andet
af Tidens hjemløse Skuespil. VVed.(Dag
Nyh."/5l913.2.sp.o).

fl
talem.: han er sin

faders søn (o: ligner, især: i aandelig hen-
seende, ganske sin fader). Mau.IJ.8o. han
er sin fader ell. faderen op ad dage,
se Dag 11. spøg. gaadespørgsmaal: hvem
var Zebedæi (ell. Noas. DJohans.Fortæl-
linger.(1877).69) sønners fader? Eøysg,
S.21 6. Krist.Molbo- ogAggerbohist. I. (1892).
54JI.(1903).49. I i familiceri sprog som en
slags egennavn, tsær uden bestemmelsesord

:

fa(de)r. 1. som tiltale til den talendes
fader. *Far, hvor flyver Svanerne hen?
Holstein.D.56. *Kære Fader! Du har run-
det de halvtredsindstyve Ar. FrNygaardJ*.
95. ogs.(gldgs., højtid.): min fader. Forlad
mig, min Fader, den Forseelse, jeg har be-
gaaet \moåDQmæAHeib.SkJI.138. IngÆM.
11.78. Drachm.VIII.466. if.: Er det ikke
andet min hierte Far. Holb.ErJII.6. 2. om
den talendes fader i st. f. du, dig osv. Hvad
mener YHer? JakKnuJy.II.25. (vist) var
jeg til Stede. Det var jo inde paa Fa'ers
Kontor. 8mstJ22. 3. om den talendes fader
i omtale. "Fader gik sin Vei.

| Moder see
vi (o: børnene) ei;

| Dog i Nød vi sidde
ei tUhsige. Ing.RSE. VII.239. selv Pogen
i Skørterne . . istemmede: „Far var mld
som et Asenl"PJiøM.77.5i. »Fader siger:
„Sy du skal og sømme !"HosfrJ)r.5. Tror
Mo'er, at jeg og Fa'er er tosset? JakKnu.
Jy.II.23. jf. (over for fjemerestaaende) min
fader ovf 8p.621 1.30-31,43. 4. om den (eU. de}
tiltaltes fader (siges til børn, især af mode-
ren, barnepigen olgn.); i sa. bet. ogs.: vor(es>
fa(de)r. Faer skal sove. Bich.1.63. 'Vor
Faer har været paa Søen en Tnr.smst,
(moderen til sønnen:) en Gang, da Fader
som halvvoksen Dreng . . skulde rejse
hjemmefra . . havde Bedstefader forlangt
at faa hans Kuffertnøgle . . han havde vil-
let lægge (et ur) uset ned i Kufferten .

.

Da din Fader havde forstaaet det, faldt
han i en heftig Graad. Pont.LP.IV.73. fra
moderens anv. heraf (over for børnene) stam-
mer brugen af fa(de)r som en hustrus til-

tale til sin mand og af fa(de)r ell. vor(es>
fa(de)r i bet.: min mand (brugt over for
slægtninge, undertiden ogs. over for frem-
mede ; jf. Fatter; ; Saa kalder han paa Ko-
nen. „Aa, Mor, kom lidt!" . . „Her er jeg,
lille Feur." HHo8trJ'..8. saadan vil fader
nu helst have det

j
5. brugt af faderen selv

over for børnene, altsaa i bet.: jeg. Det var
ikke den eneste Gang, at Far faldt i Van-
det. Nu skal Du høre, hvordan det gik
tU, da jeg var lige ved at drukne. VBie-
gels.DaFarvarliUe.I.(1908).13. ogs. (jarg.;

forsorent ell. spøg.) brugt over for andre end
børnene (ogs. afpersoner, der ikke har børn):
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Jeg er Klinker, jeg samler, hvad andre
slaar i Stykker. Samfundshjælper, omend
i det Smaa, det er, hvad Far (o: jeg) erl

Pol.''hl920.9.sp.5.
II

fa(de)rs hat, (foræld.)

betegnelse for borgtaarne, hvis tag mindede
om en hat. TroelsL.^IIL30.39.41.137.\\ta-
(de)rs søn (f sin faders søn. Moth.Fd),
(dagl., foragt.) person, der gaar hjemme og
driver og lever af sin faders penge; forkælet
(voksen) søn. vAph.(1764). naar jeg laa
hjemme som Faders Søn og ikke selv
tjente mit Livsophold. Goldschm.FY.1.320.
Naar en bare er Fars Søn, kan en gøre,
hvad man vil. ChrEngelst.LD.53. Thuborg.
F.166.

II
(relig.:) faderen ell. gud fader

(jf. bet. 4.2^ lærer alle Folk, og døber dem
i Navnet Faderens, og Sønnens, og den
Hellig Aands. Matth.28.19. Alterbog.423.

\\

ogs. brugt om handyr, der har afkom. Flei-

scher. (TBaden. SuppL). *Kykkeliky ! gav
begge de Smaa (o: hanekyllinger) til Svar,

|

det skulde nu være som deres Fa' er. Kaa-
lund.213. jf.: Man skulde tæncke, en Løve
havde været Herrens Far, og et Faar Her-
rens MooT.IIolb.Tyb.II.2. (sj.) om træer

clgn.: Fleischer.(TBaden.Suppl.). jf.Fa.der-
plante. NaturensV.1915.129.\\iaÅeTen. ef-

ter sønnen, 3( blaasimmer. Anemone hepa-
tica L. (hvis blade udvikles efter blomsterne).

NatTid.^^hl916.M.5.sp.4. \\ ordspr. Faa ere
som Fader og Ingen som Moder. Mau.1820.

2) O stamfader; en af flere forfædre.
*Han blev en vældig Fader

|
Til alle Trol-

des Æt.Oehl.NG.50. vor første Fader
(o: Adam). vAph.(1759). jf.Es.43.27. De
Troendes Fader (o: Abraham; jf. bet.

å). vAph.(1764). VSO. \\ især i flt: for-
fædre. *Hvi roese I saa vore Fædre?
Bahb.(Ivers.l783.42). Oehl.L.1.25. Grundtv.
PS.Vl.187. *Der (o: paa heden) hvUe ogsaa
mine Ben engang,

|
Blandt mine Fædres

lyngbegroede Gravel Blich.D.I.17. *Hing-
sten græsser stolt paa Fædres Grave. PMøll.
1.96. Ploug. 1. 5. *mod Ufredens Aand

|

over Mark, under Strand
|
vil vi Baalet

paa Fædrenes Gravhøje tænde. Drachm.
DVE.148. Igennem Aarhundreder havde
hans (o: Laurids Skaus) Fædre dyrket
en kongelig Fæstegaarå. PLaurids.S.V. 49.

(bibl. :) Fædrene aade sure Druer, og Bør-
nenes Tænder bleve ømme. Jer.31.29. jf.:
GyrLemche.NB.68. samt (overf, om slæg-

ters degeneration) : Fædrene æde Druer —

.

Wied.(bogtitel.l908).
|| gaa (mere højtid.:

drage, vandre olgn.) til sine fædre, sjæld-

nere: samles med sine fædre olgn., (især

bibl. ell. i højere stil) dø. du skal fare tU
dine Fædre med Fred. lMos.15.15. Jeg er

gammel, og maa snart gaae til mine Fædre.
CBHallager.LF.15. Saaledes stode Sagerne,
da vor Contorchef efter en kort Sygdom .

.

samledes til sine Fædre. Schack.353. (jf.

2Kg.22.20). hendes salig Fader, Monsieur,
var gaaet til sine højsalige Fædre. Schand.
IF.26. JPJac.II.344. (spøg.) om dyr: Heib.

Poet. VIII.112 (om en myg).

3) (overf. brug af bet. 1 ell. 2) G) person,
hvem fremkomsten af noget skyldes, som har
faaet den første idé til noget; ophavsmand
(især m. h. t. aandelige frembringelser, kun-
ster, aandsretninger olgn.); m. gen. ell. præp.
til (tidligere ogs. for (PAHeib.US.45) ell. af
(Beenb.1.212)). Det Skielm-Stykke har han
været Fader tH. Nysted.Rhetor.il. JSneed.
VIII.35. det vestjyske Frihavnsprojekts

10 Fader. Ponf.iP.FI.ii7. Hippokrates fra
Kos („Lægekunstens Fader"). WJohannsen.
A.3. FranQois Duquesnoy (er) Fader til

Barokens plastiske ^ameiighir. KunstmusA.
1917.30. man (maa) som Fædre til den
franske Stil udelukkende nævne Le Notre
og Ludvig d. 14. DanmHavebr.85. (djæve-
len) er en Løgner og Løgnens Fader.
Joh. 8. 44. (jf. Grundtv.SS.IV.229). jf bet.

4.2: Holberg er den danske litteraturs fa-

20 der
i
sml.: Næsten aUe de berømte franske

Impressionister er repræsenterede . . Der
er Faderen til dem alle: Manet. Rimest.
DF.1.

4) om den, der (over for yngre ell. ringere
stillede) svarer til en fader (1). 4.1) om den,

der træder i faders sted, enten ved at

gifte sig med ens moder ell. paa anden maade
overtage fader^iUgter, ell. ved at vise beskyt-

tende omsorg, kærlighed osv. (jf. Adoptiv-,
30 Foster-, Gud-, Pleje-, Stiffader^. Jeg vil

være ham en Fader, og han skal være
mig en Søn. 2Sam.7.14. TBruun(Rahb.LB.
1.222). Hvor megen Dyd hører der ikke
tU at være Fader for et Barn, der skylder
en Medbeiler Livet? Gylb.Novel.ILllS. (jf.
u. bet. 4.2:) Kompagnichefen, en forstandig,
tapper Mand, elskværdig indtil Ømhed,
en Fader for sine Folk. Brandes.XIII.499.

t antagen fader, adoptivfader. vAph.
40 (1759). se ogs. u. antage sp.743^.

||
(relig.)

om gud (jf. Alfader 2). Eders himmelske
Fader. Matth.6.14. *Er Gud ikke Alles Fa-
der? Thaar.ES.105. *Thi Faderløses Fader
er

I
Du, evig, gode Gud! Lund.ED.124. (jf

Ps.68.6). *Giv vor lille Gjerning Frugt,
|

Fader i det iiøielIng.RSE.VII.244. han
kan tale om alting, ikke blot om vor Far i

Himlen og Satans snedige Anløb. ZakNiels.
B.173. Fader vor, du som er i Himme-

50 len ! Katek.§97. jf.Matth.6.9. gudfader,
se Gud samt bevare 5.

||
(højtid) om kon-

gen (især om enevoldskongeme); navnlig i

udtr. som landets fader ell. (foræld.)

landsens fader (Moth.F5); jf. Landsfa-
der, selv Landets Fader har værdiget Ar-
beidet sit allernaadigste Bifald. Langebek.
SA.4. *Naar Gud giver Staten en Fader,

|

Som . . elsker sit Land. Bagges.TJngd.il.175.
Oehl.XXI.76. 4.2) om den, der paa grund

60 af overordnet stilling, ærværdiglied osv. be-
tragtes med en særlig ærbødighed (og

kærlighed). || om patriarker, kirkefædre
olgn. : Fader Abraham. Luc.16.24. Den hel-

lige Fader Augustinus. De græske og La-
tinske Fædre. VSO. de store Fædre fra

Kirkeorganisationens Tid (Ambrosi-Augu-
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stin, Damasus, FaxiliDus). PoU/7l920.8.sp.6.

apostoliske fædre, se apostolisk, (jf. bet. 2:)

•Fader Adam. PalM.(1909).11.37. om pa-
ven, iscer i udtr. den hellige (ogs.: aller-

heUigste. VSO.) fader: vAph.(1759). Oehl.

VI. 21. Hrz.XII.261. Bille. Italien. II. 70.

om katolske gejstlige i alm. (jf. Pater^:

Hauch.II. 95. *Fromme Fader! . . |
Jeg

har slaaet et Øie ud paa
|
Gedehyrdens

Søn. Hrz.D.I1.63. For de hellige Fædre
(o : jesuiteme) er intet Middel foragteligt,

naar det gjælder om at naa Maalet. GoXd-

schm.1.68.
II

fa(de)r ell. vor fa(de)r,
om (landsby)præsten (jf. vores Herr Fa-
der. GldgsSkæmt.10 ; nu næppe br., se Feilb.).

VSO. Blich.II.416. (landsbypræsien) som
Store og Smaa kun kaldte „vor Fa'er".

lng.Levnet.1.93. Her . . kan Faer selv see,

hvor den Svinepels ligger og sover Ru-
sen vid.PMøU.II.31. Dania.1.277. ||

(især

spøg.) om store, anerkendte digtere fra
gammel tid (jf. bet. S). Fader Holberg.
KUvenf.BJ.149. Heib.Pros.III.307. BangS.
153. HolbergAarbog.1920.220. fader Homer,
fader Horats ofl. |j vor fa(de)r, tscpr tid-

ligere (paa landet) brugt af tjenestefolk som
betegnelse for husbonden (selv om han var
ugift). Vor Fader (udtales Faer) er ikke
hiemme i Dag. VSO. Feilb. jf. vores fa-

(de)r u. bet. 1.
|| ^ om chefen paa et or-

logsfartøj. yotFilt. Dania.IIlJl09. Suen-
sons Mandskab var af samme Familie som
„Far" selv. VilhAnd.FMJl. || byens (vi-
se) fædre olgn., (spøg.) om byens ledende

mænd (borgmester og raad). 'Jeg vil være
en af Byens Fædiel Saanarel.V.47. Blækspr.
1893.41. de vise Fædte. smst. sjældnere om
sogneraadet (paa landet): Feilb.BL.142.

||

(1. br.) Den ærværdige Fader Rhin, der .

.

majestætisk og rolig strømmer igiennem
Germanien, indtil han formæler sig med
Havet. Oehl. Er. II. 159. Pol.*/iil921.11.sp.4.

BerlTid.'yia921.Aft.2.sp.3.

5) fa'r ell. (nu kun) min fa'r, som til-

tale m. svækket bet. (uden liensyn tU slægt-

skab); opr. ærbødigt (jf. u. bet. 1 og ^2),
især til ældre (jf. Farlllj. (Gunild til Cor-

fitz:) Du est, maa skee, bange at du est
Hanrej, lad mig beskue dit Ansigt. Ja
Får du seer ud til allehaande. fi^oi6.5ars.

V.3. sa.Jean.V.6. Oversk.1.22.
||

(nu kun
spøg.) til ligestillede ell. underordnede, ogs. til

yngre. „Hvad har I med min Kone at be-
stille, hun er for mig og ei for Jer." —
„Hør Faer! I er fuld." WucetJEL.35. »Hun
Drængen spør:

|
„VU han, min Ulle Faer!

her uden for lidt vente." Wess.148. han
kyssede mig da og sagde: „God Nat, søde
Far," som gerne var Tiltalen til hans Ven-
ner. Gude.0.85. (obersten til en ung mand.)
*Naa, min Fa'er, hvor er det fat? Hrz.I.
109. Chievitz.FG.126. En Maaned i Karls-
bad, min Fa'r, hvert Foraar, saa staar Ma-
ven sig brillant. Æ8W.J.55. (til en llaarig
dreng:) her maa sgu arbejdes, min Fa'r.
Aakj.VB.39. (sj., fra norsk:) Nej, Faermin,

jevnt og forsigtig, saa kommer man vidt.

Goldschm.lVJ259.
GJ Fader-, i ssgr. a/" Fader (se dog Fa-

derbur^, især i bet. 1 og i alm. m. hentyd-

ning til faderens omsorg, ansvar, karlighed
osv. (i ssgr. som Fader-haand, -hjerte, -øje

ofl. og talrige ikke medtagne ssgr. som Fader-
barm, -blik, -favn, -god(hed), -kærlig(hed),
-lykke, -myndighed, -navn, -sind osv.); ofte

10 relig. (jf. Fader 4.ij
|| jf. talesprogets ssgr.

Far-; se ogs. Fædre-, -aand, en. (jf.
Fædre-^. især [4.i] (poet.; sj.) om gud. *0g
i vor Aand sig sænker | Den store Fader-
A^å. PalM.VIII.41. -bur, et. se Fade-
bur. -Iklæde, en. 'O Søn! med dig og
mine Faderglæder

|
Blev denne Vraa mig

meer end Troner kiær. MFLieb.(Bahb.LB.
II..532). Bergs.PPJ27. -ffud, en. (jf. Fa-
der 4.1; sj.) gud fader. *Fader-Gud! os til

20 Glæde og Gavn |
Nyaaret henskride i

Jesu Navn! Grundtv.SS.III.77. Faderguden,
en henrivende Skikkelse, viser sig i Sky-
erne (o: paa Tizians Mariæ himmelfart).
Brandes.XI.83. -haand, en. (jf. Fader
4.1; poet., relig.). FGuldb.(Rahb.LB.II.254).
•Alt staar i Guds Faderhaand,

|
Hvad han

vU, det gør hans Aand. Grundtv.SSJII.15.
Hrz.D.IVJ09. -hjem, et. (poet., sj.; jf.
-hus^ hjem (hvor ens fader bor). *Vore egne

30 Bame-Dage | I det bedste Fader-Hjem
|

Intet er mod dem, vi smage | Med Guds
Søn iBethlehem.(TrMnda'.SS.7J7.65. -Iner-
te, et. 1) Heib.Poet.III.58. i Jakob lu-ogs
gamle Faderhjerte staar Deres Navn . . ind-
gravet. ScAand..47:.540. (jfbet.S:) *Hvem
der har for Aanden Øre,

(
I Guds Naades

Røst kan høre |
Guddoms -Faderhj ærtet

slaa. Grundtv.SS.III.341. 2) (poet.) en fa-

ders bryst 07. Hjerte;. Ing.DD.V.23. *Glad
40 trykked hende Mølleren | Til Faderhjertet

tæt. Winth.HF.109. 3) (poet. ell. relig.) fader-
kærlighed, (jf. Fader 4.i:; •Gud har Fa-
der-Hjærte I

Til Synder hver omvendt.
Grundtv.SS.III.87. -hus, et. (jf -hjem;.
især [4.1] relig.: himmerig. *0, Gud skee
Lov, det hjemad gaaer

|
Didop, hvor Fa-

derhuset staaer. Kirketid. 1862. 353. Alter-
bog.469. t -land, et. (cenyd. d. s.; efter ty.

vaterland) /Ve^reZand. Moth.F6. vAphj(1764).
50 O faderlig, adj. [ifa'darli] adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en (VSO.). (^ida. fadherligh, oUn.
fpSurligr; jf. ty. våterlich) adj. til Fader
(især i bet. i). \) om person: som ligneren
fader, har en faders egenskaber (om-
sorg, kcerlighed osv.; jf. Fader 4;. en fader-
lig Yen. Mynst.Tale.f1843).16. •vor fader-
lige Gud. Grundtv.SS.III.291. en faderlig
velgører

\ (jf. Fader 4.i og landsfaderlig:;
det faderlige Enevælde, som forsvarer de

60 smaa imod de stores Undertrykkelse. H
BegtrJ)FJ.21. 2) om egenskab, ytring olgn.

:

som stammer fra en fader ell. stemmer
med en faders egenskaber; fader-, saa
skal min første Faderlige Formaning til

dem være, ingen Skiøde-Hund at holde.
Holb.Mel.1.3. *stedse (gud) mod mig har

IV. Rentrykt »/i 1922 40
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viist
I
det faderligste HieTte.FGuldb.(Bahb.

Tilsk.1796.148). som adv.: *han sørger for

sin Stedsøn isLderligt. Oehl.XII.248. (jf.
Fader 4.i:) himmelske Fader 1 vi takke dig
for denne din faderlige Velgerning. Alter-

bog.430. (sj. om noget ondt:) under sin fa-

derlige Forbandelse forbød han hende
nogen sinde . . at nævne (ham). Bahb.Fort.
1.350.

II
(iron. ell. spøg.) værdig ell. myndig

paa en paatagen, uægte maade. en faderlig lo

mine
\
tale med faderlig værdighed

j ||

(nu næppe br.) om ting: faders; fader-. *Paa
faderlig Arm og paa moderligt Skjød

|
Du

hopped, du hviled. Grundtv.PS.VI.574. Nu
sagde han Farvel til det faderlige Hjem.
HCAnd.VI.287.

\\
(poet, udansk:) *Tung

Tanken om faderligt Drab (o: faderdrab)
ham anialåer. Pram.Stærk.46. -hed, en.

1) (nu kun bibl.) d. s. s. Faderskab, vor
Herres Jesu Christi Fader, af hvem al 20

(1907: enhverj Faderlighed kaldes i Him-
lene og paa Jorden. Ephes.3.15. Grundtv.
SS.IV.49. j/. ; Faderligheden (om man saa
maa tale paa Dansk) er egentlig Faderens
Relation til Sønnen. nøysg.S.Aa4r. 2) (især

relig.; jf. Fader Li) om faderkærlighed. Jok
Knu.G.42.
fader-lest, adj. intk. -t ell. f d. s. (Høysg.

AG.53). som har mistet sin fader. DL.3—
17—16. hun var et fattigt faderløst Barn. 30

Ing.P0.II.292. Sildigfødte Børn blive

tidUg faderløse. iraMcA.F7.i9. NatTid.^"/!

1921.Aft.2.sp.l. faderløses fader, se u. Fa-
der 4.1.

II
(overf.; jf. Fader Li) Jeg vil

ikke forlade Eder faderløse; jeg kommer
til Eder. Joh.l4.18. -mord, et. Moth.F6.
Baden.JurO.I.142. Eauch.DV. 1.186. SaU
VII.667. -morder, en. i) i egl. bet. (jf.

-myrder).Moth.F6.*iivi kaldesBrutus nu en
Fadermorder. Hauch. DV. 1.182. Sal?VII. 40

667. 2) (jf. SV. fadermordare ; efter ty. vater-

morder; opstaaet efter en mode i 1830'rne,

vistnok egl. som en vittighed; pi.) en slags

store opretstaaende flipper, der brugtes

ved midten af 19. aarh. *skaan Fadermor-
derne,

I

Jeg he'er. Heib.Poet.VII.263. Den
lille, tykke, korthalsede Mand — med det
røde Ansigt, indesluttet af et Par vældige
„Fa.derm.ordere'^. Schand.F.7. Han var ko-
stumeret som sin egen Oldefader . . vel- 50

agtet Brændevinsbrænder her af Staden
— Fadermordere, Halsbind og det hele.

Bergstrøm.L.20. Venskab ytrede sig (tid-

ligere ofte) i Favntag og Kys, og Fader-
mordernes stive og lange Spidser blev i

Spøg antaget for livsfarlige Prydelser.
SaWIl.667. t -myrder, en. d. s. s. -mor-
der 1. lTim.l.9(Chr.VI). -plante, en. se

Fader 1 slutn. -skab, et. (efter ty. vater-

schaft; 1. br.) det forhold at være fader; pa- 60

ternitet. Til Underretterne henlægges..
Sager, hvorved Faderskabet til Børn uden-
for Ægteskab søges oiplyst. LovNr. 90 ^y*

1916.S225.8. overf.(tilFaderS): (han) over-
lod Hvem som helst Faderskabet til dette

lille Løgnefoster. ^05-/1.JT.i^O. \-s-maal,

en. (egl. to ord; jf. lat. sermo patrius samt
ænyd. sin moders maal og sin modersmaal;
se Modersmaal) faders sprog (maal). Fransk
er min Fadersmsial.Blich.II.91. -stolt-
hed, en. (hans) Faderstolthed smigre-
des ved Datterens Mod. Blich.(1846).V.36.
NMøll.H.43. -vor, et. [4.i] [ifa-a8r,v(or

ell. ifa'åarivmr, ogs. 'fa'åar'vå'r] i best. anv.
d.s. ell. (sj.) -et (Grundtv.PS.VI.141); flt.

(sj.) d. s. (CBeimer.NB.42) ell. f -er (Schytte.

uB.1.223). (ænyd. d. s.; ligesom ty. vater-
unser efter mlat. paternoster (hvorefter ogs.

ordstillingen); egl. bønnens begyndelsesord (jf.
n. Ave olgn.)) 1) den kristelige bøn (MaUh.
6.9/f., Luc. 11. 2 ff".); „herrens bøn". Liget
var sænket ned, og jeg havde læst et
Fadervor med Hatten for Øinene. OehL
Øen.(1824).II.165. »Bed dit Fadervor, for-

inden du døer. Heib.Poet.X.256. *med et

Fadervor i Pagt
| skal Du aldrig gyse.

Bich.I.241. Den bedste Bøn er Fader vor,
den Bøn, som Jesus Christus selv har
lært os. Katek.§96. Trykte Fadervor i alle

Regnbuens Farver. CBeimer.NB.42. || kun-
ne (eW. forstaa^ noget som sit fadervor
o: til fuldkommenhed („paa sine fingre").
Jeg har kundet profect føre den Tale
baade før og siden, som mit Fader Vor.
Holb.Kandst.1.3. det er Noget, jeg forstaaer
som mit Fadervor. Hrz.II.143. kunne feM,
vide olgn.) mere end (sit) fadervor,
være meget klog; især: forstaa sig paa trold-

dom. (Kalk.V.228). Holb.Bars.V.3. *Han
kan lidt meer end Fadervor,

|
Og maner

stærkt, som Ordet gaaer.Bagges.I.168. (hun)
„kunde noget Mere end hendes Fadervor",
som Bønderne sige om de Præster, der
forstaa at mane og vise ig}en.Blich.III.
580. De Folk, som lade det trykke, de
veed nok mere end deres Fader-Vor (0:
er oplyste folk). CBernh.II.215. han vidste
Mere end sit Fadervor, Mere, end det
baader et Menneske at vide. HCAnd.II,
128. PBMøll.DS.58. jf.: Min Moder var
Smede-Datter, og altsaa er det ingen Un-
der, om hun har lært mig lidt mere end
Fader vor. PAHeib.Sk.II.64. f medens
man læser et fadervor olgn., i løbet af
ikke ret lang tid. Biehl.DQ.II.66.III.232.

2) (overf.; sj.) hovedlære; grundsætning. Jeg
forlanger, at en Arbejdsmand skal have
lige saa meget for sit Arbejde som en
Læge eller en Sagfører — og være lige

saa oplyst. Dér har du mit Fadervor. And
Nx.PE.III.17. -vælde, en. [4.i] (sj.) en
(især: enevældig) konges(landsfaders) myndig-
hed; patriarkat. *Hæld vor Konges Fader-
vælde,

I
Hæld hver trofast Kongens Mand.

Thaar.ES.373. den undersaatlige Tillid til

Fyrstemagten som Fadervælde . . var brudt.

Brandes.VI.625. Rusland er oprindeligt .

.

en Fadervældens Stat. smst.X.814.

Fade-ræk(ke), en. se Fadrække.
Fader-oje, et. (poet.) *Han skuer sine

Børn med kjærligt Fader-Øie. Thaar.ES.
261. overf. om en faders aarvaagenhed olgn..
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iscer (relig.) om gud: 'Jo! et Fader-Øie
i^uer

I
Kjærlig ned til Jordens Nød. 01-

denburg.S.8.

Fade-slikker, en. se Fadslikker.

-Tand, et. fFadvand. YSO.) {ænyd. d. s.; af
I. Fad 1; nu kun dial) opvaskervand. Moth.
F3. FeiXb. -værk, et. J, fællesbetegnelse

for alle slags fade (2) (tønder, baljer osv.)

om bord. SøLex.(1808).42. Scheller.MarO.

Fad-fuld, et. saa meget som der rummes lo

i et fad (i ell. 2). VSO. et helt Fadfuld
SmøTTehrøå. PVJac.Breve.126. et Fadfuld
Grød med tolv Smørhuller. SvGrundtvJFÆ.
11.169.

O Fad-hed, en. [II] ['fa8-] (1. br.) egen-

skaben at være fad. (til fad 1 :) den evinde-
lige Passiar om det Almene og det Almene,
der gjentages tU den kjedsommeligste Fad-
hed. KierkJIlJ261. Brandes.VlJ94. JPJac.
11.98. 20

Fading, en. ['faSeii] (nu næppe br.:

Fadning. vAph.(1764). PMøll.ES.1.331. MU
Conv.I.102). flt. -er. {ænyd. glda. d. s.; sær-

ligt dansk ord, besl. m. fatte, I. Fad og mnt.
vatink (ænyd. fadingj, kæde) den af vogn-
bund, sidestykker, for- og bagsmække bestaa-

ende overdel af en (ister: aaben) vogn (jf.
I. Aasæt^. Fadningen (paa kareten) er paa
Fransk Yzsong.Adr.^^lil762.sp.l4. Hallager.

130. *i Beredskab holdes en Lastvogn | . . 30

besat foroven med Faåning. PMøll.ES.I.
331. firestolede Holstenskvogne af Kurve-
fletning med Fadingen næsten umiddel-
bart hvilende paa Uinlene. David8.KKJ22.
Schand.TF.I.173. Aakj.RS.42.
Fad-kind, en. se Fadeklud.
I. Fadning, en. se Fading.
II. Fadning, en. vbs. af fade.

Fadr-broder, -fader, -nioder, en.
se Far-broder osv. 40

Fad-rfek(ke), en. [I.l] (ogs. Fadc-
ræk(ke). Vo}iHj.IV2.5). en eU. fiere hylder
til fade olgn.; tallerkenrække. Saaby.'' (-ræk-
ke). Feilb. -slikker, en. [I.l] (Fadeslik-

ker. MothJF3). (nu næppe br.) fyldevom:
slikmund; snyltegæst (jf. Tallerkenslikker^.
vAph.(1764).151. VSO'. f -svend, en. [I.l]

mand, som gør opvartning ved et spisebord;

skaffer. Leth.(1800). -vand, et. se Fade-
vand. 50
Fadæse, en. [fa^dæsa] flt. -r. (fra fr.

fadaise, indholdsløs, taabelig snak;jf. II. fad)
taabelig ytring (tanke) ell. handling; taa-
belighed; dumhed; især i udtr. som gøre,
lave eU. (oftest) begaa en fadæse ell. fa-

dæser. *lJndskyld, om jeg gjør Fadaiser.
Heib.Poet.X.210. »Hvis i mit Digt du støder
paa Fadaiser,

|
En Streg jeg haaber over

dem du slaaer. PalM.lJ2. Den, der en-
gang har begaaet en Fadaise, hjemsøges 60
estandigt af Conseqventsen. iTterfc.FJ.e^.

(han ansaa) ham nærmest for dum — for
dum til at lave en Fadæse (o: forføre sin
keereste). AndNx.MS.83. (spøg.:) *naar paa
Gaden jeg Forbud læser ! mod Gede-
bukke, som gjør Fadæser. PJ-Hei6.Z7iS.o8o.

II
i slutn. af 18. aarh. .,modeord'-' (RahbJE.

1.316. jf.Tode.(Iris.l791.367)) i bet: narre-
streg; (dum) vittighed, 'behag at tage
din Regres

| For Nummer femtens alt for

faae Fadaiser. Wess.iiP. 'Og Vessels (opr.:

Sanchosj de velsignede Fadæser, | Og
Holbergs Skuespil. Bagges.I.lO. (jf. smst.

310). Leth.(1800).35.

Faeton, en. ['fa'aitmn ell. sjældnere 'fa'a-

itcon] best. f. -en [-|t(on (a)nl flt. -er [-itcon'ar]

(fra fr. phaéton, afgr. Phaéton, egl.: lysende,

skinnende, navn paa solgudens søn, der sty-

rede solens vogn; nu 1. br.) let firhjulet
vogn med kuskesæde og bagsæde. Holb.Ep.
IV.518. en Phaéton til fire Personer . . er
til Kiøhs. Adr.^^U1762.sp.l3. »En gyngende
Phaéton, let og fiin,

|
Den bærer os. El-

skede min. Hrz.D.II.52. 'Han maatte med
i Phaeton'en age. PalM.V.52. Sal.*VII.668.
Feilb.

Fag, et. [falg, nu sjældnere faq (visi iscer

i bet. 1)] fag. Høysg.AG.34. flt. d. s. (ænyd.
d. s. (i bet. 1.1^; ligesom sv. fack laant fra ty.

fach; besl. m. Fuge, føje osv.; grundbet.: noget

sammenføjet, derefter: (ved sammenføjning)
afgrænset omraade (m. h. t. bet. jf. Binding^)

O afgrænset flade ell. rum, især hvor

flere følger i række efter hinanden; afdelt
omraade. I.l) (bygn.) om den flade ell.

det dertil svarende rum, der ligger ml. to
(lodrette) vægstolper i en bindingsværks-

bygning ell. ml. to tagspær (i samme tag-

side). For snever Gaard, for viide Fag,
|

En Skorsteen ilde lavet. Reenb.11.3. Et nyt
Huus bestaaende af syv Fag. Adr.*lil762.6.

Kornet fyldte 10 Fag i Laden. FSO. Det
er kun en lille Stue paa to Fag. AntNiels.
FL.I.3. Lægter (til loft) lægges paa langs
i Fagene, hvilende paa Spiltove og Re-ai-

me.MHans.H.108. mellem hver to Bin-
dinger var der o. 2V» Alen, og det kaldtes
et Fag. AarbFrborg.1918.18. blindt fag,
se blind 4.2. tofags, trefags (osv.), be-

staaende af to (osv.) fag; paa to (osv.) fag.
en Stump femfags Hus af Bindingsværk
med Dør og fire Karme Vinduer. JSkytte.
PaaSommerveje.(1904).14o. efterhaanden som
bindingsværksbygningerne fortrænges af de
ikke (synlig) fagdelte grundmurede bygninger,

opfattes Fag (i paa to fag, tofags osv.) nu
olm. i bet. „vindue", se u. bet. 1.2. g *<>***

maalsbestemmelse (tryksvagt) foran et subst.,

der betegner arten, (en) Gaard . . bestaa-
ende af 73 Fag Huus, hvoraf det meste
er tvende Loft høy. Adr.^^lil762.sp.l4. 10 fag
bindingsværk

j jf. Feilb. m. h. t. udtr. fag
vinduer, gardiner se u. bet. 1.2. (landbr.,

som rummaal:) saa meget (kom, hø olgn.),

som kan rummes i et fag. Et Fag Kom,
Hø, &C.VSO. MO. e. alm. \\ tag og fag
(efter ty. dach und fach; fagl.) betegnelse for
hele bygningen , især dens ydre. *et prægtigt
Slot med gylden Tag og Fag. Eelt.Poet.87.

Brøstfældighed paa Tag eUer Fag.MR.l 739.

719. Grundtv.PS.V.392. JLange.I.316.
Thyreg.BB.IV.220. Med Hensyn til Ved-

40*
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liffeholdelsen af Etablissementet besørger
Aktieselskabet alt, hvad der med et juridisk

Husejerudtryk kaldes „Tag og Fag", d.v.s.

Bygningens Ydre. Pol?'1x1902.2.sp.5. 1.2) m.
h.t. vinduer \\ i forb. et (osv.) fag vinduer
(nu næppe br. : vinduej, vinduerne i eet (osv.)

fag (l.i), i een (osv.) vinduesramme; vin-

due(sfag). VSO. jeg (ser) langt borte et

lyst Fag Vinduer midt i en Skyggemasse.
Sibb.TI.203. (de) stode sammen i det aabne
Fag Vindue (o : indenfor ved vinduet), smst.

106. heraf udtr.: et fag gardiner, gat-diner

til et fag vinduer. MO. e. alm.
||

(abs.)

fag, d. s. s. fag vinduer. *For Morg'nens
friske Aandedrag

|
Blev aabnet hist og

her et Fag. Bødt.181. *l Slottets Fag, bag
røden Muur

|
Stak Grevens Hoved frem

paa LnvLT.smst.lS?. Rrz.III.47. Kammeret
havde to Fag; foran det ene stod et .

.

Kastanietræ . . fra det andet oversaae man
Haven. Gylb.(1849).IX.164. Gardinerne . .

hang i Kapper over Fagene. iVicIfoim. GrA.

74. nu næsten kun i tofags ell. paa to
fag osv. (jf. ovf. u. bet. l.ij, om hus ell. væ-
relse, som har to (osv.) fag vinduer, i sit

rummelige tofags Arbejdsværelse. Brandes.
111.550. Stedet, han skulde op i, var paa
tre Etager og havde fem Fag. KLars.GV.3.

Set tofags, trefags vindue, et vin-

ue(sfag) med to ell. tre enkeltvinduer (delt

ved een ell. to vinduesposter). t.3) (fagl.)

afdeling ml. to skillerum, to afgræn-
sende stolper olgn.: i brobygning (afdeling
ml. to brodragere. SaUVIIMS; jf. Brofag;,
i plankeværk ell. stakit (Moth.F27. MO.
Gnudtzm.Husb.194. Frem. DN. 335), i en
brønd ell. minegang (afdelingen ml. to ram-
mer. MilTeknO.65), afdelt rum i et skab, en
boghylde olgn. (vAph.(1759). MO.), (bogtr.:)

i en sætterkasse (Selmar.^SS). 1.4) (forst.)

afdeling af en skov, i hvilken bevoksningen

fornyes i løbet af et vist tidsrum; periode-
flade. SaUVII.680. jf Fagværk 2. 1.5)

f afdeling paa 23 ark i en bog, hvor
hvert ark er mærket med et bogstav i alfa-

betet (?Jf. RGlb.MpS.(Lieb.)432 samt Alfabet

2.2J. •Sligt Navn maa . . staae med gylden
Stil paa Bog af tvende Fag,

|
Som præg-

tig Smykke paa en Foliantes Bag. Holb.
MpS.264.

2) afdeling ell. afgrænset omraade
inden for menneskelig viden, virksom-
hed osv. 2.1) (jf. bet. 1.3; nu næppe br.)

afdeling i et bibliotek, hvor bøger af en
vis videnskabsgren findes. Her er det theo-
logiske, og der det juridiske Fag.VSO.
2.2) (fra slutn. af 18. aarh.) et vist omraade
inden for videnskaben, (derefter tillige:) kunst

ell. (nu ogs.) erhverv, hvortil der kræves sær-

lig uddannelse, viden olgn.; videnskabs-
gren (disciplin); kunstart; erhvervsgren
(fx. Handelsfaget, Snedkerfaget osv.); ogs.:

hvad man særlig forstaar sig paa, har særlig

dygtighed i olgn.; specialitet. Professor S.

(har) tidlig . . begyndt at anvende sine

Talenter og sin Tid paa et eneste Fag.

FrSneed.I.509. VSO. *Du gjorde dit Fag,
dit Embede Tort,

|
Var daarlig Poet, var

daarlig Dreier. Heib.Poet.X.253. han var
en udmærket og duelig Mand i sit Fag.
Hauch.MfU.105. Kokke, der har staaet
6 Aar i Faget. Pol.^l&1919.8.sp.2. det ligger
uden for mit fag

\ (jf. MO.). hvor mange
fag har I i skolen?

i (jf. Hauch.MfB.187
samt Skolefag^, i flg. tilfælde nu mindre br.

:

10 *i det lærde Fag (o : videnskaben)
|
Havde

vi en Mand her hjemme,
| Som var gan-

ske i min Smag. Grundtv.PS. VI.101. I alle

sine Værker, til hvad Fag (o : litterær kunst-
art) de end henhøre, maa Ewald betragtes
som Lyriker. Heib.Pros.III.133. smst.VI.62.

(jf. Bagges.Ep.212). intet Fag (o : særlig art

af emne) gaves der, uden at han havde
skrevet derom, lige fra Beenmødning til

Hamlets Characteer. HCAnd.III.124. (han)
20 havde forsøgt sig i alle Fag (nu hellere

:

Rollefag^ som ung Elsker, som Melo-
dramahelt, som værdig Fader, som bur-
lesk Komiker. Schand.SF.273. (spøg.:) *læg-
ge Æg er Hønens Fag (o : noget, hønen for-
staar).HCAnd.X.547.\\ alt til faget (hen-)
hørende, ofte spøg. ell. iron. (efter brugen
i annoncer, reklamer olgn.) m. bet. : alt hvad
man skal bruge ell. kan ønske, (paa slottet)

er der en stor Bibliotheks-Sal, samt et

30 formeligt Conditori, hvor man uden Vi-
dere kan bestille alt til Faget Henhørende.
Schack.302. „direkte Aktion" med General-
strike og alt til Faget henhørende. NatTid.
^y8l920.Aft.3.sp.l.

II
i forb. m. præp. af,

dels i udtr., der betegner en persons fag i

modsætn. til andre fag : Han er af Fag Na-
turforsker (o: hans fag er naturvidenskab).
Goldschm.BlS.II.121. dels m. kvalitativ bet.

i det attrib. udtr. af faget (sjældnere: fagj,

40 som tilhører ell. er særlig uddannet i et vist fag
(mods. de ikke faglig uddannede). Mere end
hundrede Aar før det første Teater blev
bygget, havde der i England været Skue-
spillere af Fag. Brandes. VIII.114. Jeg er
ikke Tjener af Faget. Christmas.L.l. især i

forb. mænd eW. folk af faget: Dilettanter
saavelsom . . Mænd af Faget. Heib.Pros.
IX.133. Hauch.VI.186. jeg henstUIer det
til de Kyndige, Folk af Faget. Kierk.XIV.

50 128. Bøgh.III.164.
Fag-, i ssgr. ['faq-] (f Fags-, se u. fag-

lærd samt Fagsmester/ i alm. (hvor ikke

andet bemærkes) af Fag 2.2, der ogs. fore-

ligger i ikke ndf. anførte ssgr. (især 03^ som
Fag-dannelse (MO. Hørup.III. 71), -dan-
net (VortHj.IIl2.5. jf u. -mand), -kund-
skab, -lærer(inde), -ord (Brandes.II.

423), -studium, -uddannelse, -uddan-
net, -udtryk ofl. -bom, en. [1.3] (jf. ty.

60 fachbaum; tøm.) del af en slusetrempel. Forkl
Tømrere.144.
fage, adj. og adv. [ifa-qa] (Mlda. d. s. (adv.;

ænyd. ogs. adj.), jf.jy. fage, (at) haste; maa-
ske besi. m. fagle || nu næsten kun poet. og

(i bet. i) dial. : som adj. i jy. (Feilb.) og tid-

ligere i skaansk, se Bietz.123; som adv. ijy.
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(Feilb. Kok.DF8prJ.286), fynsk osv. (MDL.)
samt tidligere i skaansk (Rietz.123) H bet. 2

skyldes sammenblanding m. fager (se Rahb.
Stiil.8. KNyrop.OL.215), bet.Smed, adv. føje)

1) som kun bruger ell. varer kort tid; ilsom;
hurtig; hastig; flygtig. 1.1) (1. br.) som
adj. *Du Læser 1 som paa denne Steen

1

Et fage Øie festeT.Tychon.(NkS4''828a.l98).

vAph.(1764). _*vær_ei i^ din Dom for fage

komp. superl. fejre(re), fejrest (se UnivBl.1.

9), er højtid., især poet. (ofte m. bibet. : ædelt

stolt, ell.: højtidelig, festlig, se Festskr.Vilh

Thoms.294f.) og er mindre br. i ubest. f.

(Moth.Fl26. OeU.HrS.78. Stuck.II.230.
Blaum.Sib.214) Q ordet er nu O og (i for-
merne favr (Feilb. Esp.69) og superl. fejrest

(Feilb.)) dial.)

1) m. h. t. synsindtryk: som vækker lystfø-

(o: overilet)l Blich.D.^IlJ82. *Fra hans (o: lo lelse ved sin skønhed, farvepragt, frodighed

fristerens) Aasyns Nat . .
|
Haan og Ynk,

lig fage Lyn, udgik. Hrz.D.1.2. *Borsiere,

som en Stund, en fage (o : kortvarig), |
kun

vandred mellem os paa disse Steder. CK
Molb.I)ante.I.98. 1.2) som adv.: hurtigt;
ilsomt; ogs.: snart (ofte dog som ret be-

tydningsløs fylde- ell. rimord). Eeenb.II.106.

(Tiberius) kom neppe saa fage fra Liig-

Færden (o: sønnens), at hånd jo strax tog

olgn.; skøn; dejlig; yndig. \\ om personers

og tings ydre, udseende (især om kvinder, na-
turen, blomster olgn.). *Hvad er det dog
alt,

I
Som Verden opsminker med fager

Gestalt? KingoJ2o3. *De Blomster de bram-
me saa favre i Yaar. Mahb.PoetF.I.l?8.
•Hans Fæstemøe hin feire

I
ham i Døden

et Guldhorn gsiv.Oehl.Digte.(1803).50. »Hun
var en ung og deilig Pige, | Han var en

fat paa sine .. Forretninger igien.ThSchmidt. 20 rask og fager Mand. 0ehl.XXIV.202. *høit

S.359. *Vore Dage
|
Løbe fage

|
Som en

Piil i Luften frem. Stub.44. *Vendom, vend
om, du Skotske Mand!

|
Det gielder dit

Liv saa fage. Stomt.SD.142. (vi) søgte (byen)
Tønder saa fage muligt. 5hcA.IF.287. 'selv

Digterens stærkeste Mæle |
Er kun en fage

hendøende Lyd. saJ).I.124. *Ungdom svin-

der fage. Erz.IX.188. *Snart skal vi høre
den sidste Akkord, | Lamperne (i Tivoli)

. groed Hveden hin feire. Grundtv.SS.II.
17. »Paa Sjølunds fagre Sletter. 7«^.i?SjE.

11.130. *To Taarne saa slanke og feire
[

Sig løfte paa Kirken mod Sky. HCAnd.X.
144. i Foraarets fejreste Flor. DracAm.FS.
17. med alt sit favre Rosenblod samlet i

Aarer (om en rosehJPJacJ.B. Schimmel-
manns unge fejre Hustru Emilie. BobéJFre-
derikkeBrun.(1910)J24. ofte (især poet.) i

slukkes saa fage.PFaber.VV.9. Gjel.Br.l24. 30 (aUitiererende) forb. som favr og fin (fin og
XJeppesen.SS.69. 2) (poet.)d. s. s. fager (1)

•Du gav os de fage, | De rolige Dage.
Bagges.IV.195. 'Vaarens fage Tiå.FGuldb.
11.38. *han sad ved Egebord, j med sine
Kiemper fage. Oehl.Digte.(1803).51. sa.ND.
39. •en Jomfru saa fin og saa fage. Drachm.
PHK.29.

II
som adv. 'skiøndt saa fage 1

Jeg trylles her igien i Ungdoms Dage.
BaggesJIL226. •Talerne de lød saa flot

fager. Brandt.(SalmHi.l2.3). Dania.1.94),
sjældnere : fejr og fin (Blaum.Sib.214), favr
og prud (Grundtv.Snorre.I.129), favr og
frisk (BuddeJF.9) olgn., isa^ om en kvinde.

•Hør du, min kær Søster, saa favr og
fin,

I
her har du Hovedet af Kæresten

din. DFU.Il.nr.22. 22. Grundtv.SS.1.342.
Hrz.D.II.118. Hostr.(Studenterkom.96). jf:
(Sevilla) ligger . . og glitrer i Solglæde,

og fage
I

om glansfuld Sejr paa minderige 40 altid festklædt, altid fejr og fejrende. And
YaJL. Schand.TJD.102. 3) \ (adt ' ' '

"

ringe; lidet. Sneen laae fodtyk . . Men
Schand.UD_.102. 3) \ (adv.) føje;

' ' '
. . Men

du agtede det fage (Oehl.(1835)JII.275:
ringe;. Oehl.HrS.(1817).105. •Ast han atter

|

Agter kun fage. sa.NG.12o.

fager, adj. [ifa'qar] ell. favr, ['fau'ar,

fau'r] ell. fejr, ['fai'ar, faiV] best. f. og flt.

fagre ['fa • qra], favre ['faura], fejre ['faira];

komp. fagrere, favrere, fejrere, f fejre (Moth.

Nx.SD.33. ordspr.: æren er det fejreste træ
i skoven j

Mau.11947.
|| (jf. bet. 2) om aars-

tid (sommer, foraar) olgn.: dejlig; behage-
lig; lykkelig. •Solen i den feire Morgen-
stund. 5a^^es./F.i86. •Glad som en Fugl
i den faureste Vaar | Hopped rundt jeg
(o: David) og nynned paa Psalmer. Grundtv.
SS.II.16o. "Det bliver saa deilig en For-
aarsdag; | Nu kommer den favre Tid, jeg

F128), t fejere (smst.), superl. fagrest, fav- 50 vented saalsenge. Ing.RSE.VII. 241. den
rest, fejrest, f fejerst (Kom Grønneg.1. 48.
Cit.ca.l725.(NkS4'>820.104)). (ænyd. glda.
faffuer (komp.fmghxe, fei(e)re; superl. f?e-

gherst, feierst, ænyd. ogs. faurest^, æda. fa-

ghær (Harp.Kr.133.189. AM.), oldn. fagr
(kom p. fegri, superl. fegrstr^, eng.faii(jf. fsdr),

oht. fagar, got. fagrs; vistnok besl. m. (at) føje
osv.; grundbet.: passende

||
formen fager er

(i modsætn. til favrj litterær, trænger frem i

favre Sommer. Børd.KK.95.
||

(m. overgang
til bet. 2) om tidsrum af ens liv (især ung-
domstiden), livsvilkaar olgji.: skøn; dejlig;
lykkelig. *vor feire Ungdoms -Tiid. SoH.
Poet.)(o': en Mand i sine fejreste Aar.
Blich.ni.67. 'Der er det fagert at leve.

Eauch.SD.I.199. (i) Digterens fejre Ung-
dom.Brande8.VIII.185. hun (kunde) iFrank-
rig vinde en anderledes fager Skæbne

19. aarh. og har nu et lidt højtideligere præg eo end her. JPJaeJ.215. i udtr. i mangen
end favr (men mindre end fejr, se ndf.),

jf. Festskr.VUhThoms.307 samt: *(min rose)

staaer dog Uge faur og fager for min Sands.
B.olst.D.1.44. Synden straaler som den fej-

reste Blomst paa Kundskabens fagre Træ.
Jørg.V.272.

|| formen fejr er opstaaet af

fager (favr) dag (ænyd. d. s.; foræld.,

s/.) som betegnelse for et langt tidsrum, •disse

Sogne har tilhørt
i
Danmarks Elrone i

mangen faur Bag. Hrz-XLol. smst.IV.49.

2) uden (tydelig) forestilling om synsind-
tryk. 2.1) som vækker lystfølelse paa grund
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af sin kraft, sit værd olgn.: (ungdoms)'kraf-
iig; ædel; fortræffelig; herlig. *0, Dan-
mark, paa Rænker Du aldrig Dig forstod,

|

Det har Du tidt betalt med Dit favreste
Blod. Hauch.SD.IL86. Var alt mit faure
Mod STp'Adt\ Buchh.UH.108. iron. (nu næppe
br.): (hun) er et fauert Dyr; Sandt nock
er det, hun lever mægtig indgetaagen,
men det er vist kun siden hun er bleven
gammel, at hun er bleven saa Gudfrygtig.
KomGrønneg.11.204. 2.2) (1. br.) om lyd,

klang: dejlig; skøn. *Heelt fagert over
Vandet lyder Klokkernes Klang. Hauch.
LDB.143.

3) om ord, løfter, haab olgn.: som er skøn
og ikke andet ell. mere; daarende; lokken-
de; skrømtet; falsk. *Her seer man, hvor
man kand din faure Tale tro. Holb.Paars.
26. (han vilde) lokke hende ved sine gyldne
Ord og favre Manerer. Winth.VIII.57. den
dybeste Fordærvelse under et fagert Skin
af Politur. Cantu.I.6?0. Studenterdrømme-
nes og de fejre Forhaabningers gyldne Tid.
Esm.1.3. man kan lade det fagre Haab om
Linoleum i Spisestuen flyve.VortHj.IIl2.
37.

II
især i udtr. fagre ord: *Favre Ord

fryder saa mangt et Hjerte. -Di^C7.II.nr.8.i.

(jfHrz.VI.37. Mau.1830). med favre Ord
forsikkrede han ham om sit . . Venskab.
Sams.I.Ol. jf.: Fagre Ord. Stuck.(bogtitel.

1895).
Fager-gaas, en. [1]V ^-s-s.Brandgaas.

vAph.Nath.TlI.9. Kjærbøll.652. Sal.XVIII.
843. C9 -hed, en. (nu sj. Favrhedj. ^Ida.
faffuerhedh; især poet.) den egenskab at være

fager (1). Farvhed o: Dugelighed til at be-
hage. SorøSaml.II.183 (jf smst.44. 73). Han
havde tiltaget meget i de tre forløbne Aar
baade i Væxt, Fagerhed og Styrke. Hauch.
V.19. Skjoldb.KH.16. ordspr.: Faverhed er

et skrøbeligt Boskab. CBemh.IV.116. Mau.
1828. -voksen, part. adj. [1] (poet.) fa-
ger af vækst ell. skikkelse. *Er Hakon ei en
fagervoxen Mand. Oehl.AV.36.
Fag-folk, pi. (især: samtlige) fagligt

uddannede personer (inden for et vist, navn-
lig teknisk omraade) ; folk af faget; fagmænd.
Sig om Skrædderne hvad du vil .. men
Rugbrødsbagerne regnes ikke til Fagfolk.
AndNx.PE.II.125. Krak.l920.1.127. -for-
bund, et. (efter 1885) betegnelse for en or-

ganisation, bestaaende af flere byers fagfor-
eninger inden for samme fag. Hag.IV.11.
-forening, en. forening af arbejdere in-

den for et vist fag; om haandværkerlav (gilde)

:

TroelsL.XIV.150. || næsten kun om de i nyere

tid (i Danmark fra beg. af 1870'erne) danne-
de organiserede sammenslutninger af (en bys)

arbejdere inden for et vist fag med det for-

maal at varetage medlemmernes interesser,

især de økonomiske, og (i alm.) tillige med
socialistisk tendens. Sal. VI. 266. XIX. 505.

Mesterforeningen udpegede et Par Mestre
til at forhandle med Fagforeningen om
Lønforhøjelsen. AndNx.PE.III.207. jf:
Fagforeningsbevægelsen og Arbej-

derstandens vældige Opmarsj. Pont. LP.
VIII.117. O -fælle, en. JLange.1.395.
AndNx.PE.III.83. -hej de, en. [Ijj] (væv.)
afstanden ml. de kædetraade, der løftes, og
dem, der forbliver i deres tidligere stilling.

OpfB.UI.71.
Fagl, et. {af fagle; nu kun dial.) for-

virret og usammenhængende snak;
stammen. Moth.F28. VSO. at fare med

10 Favl. Jttn^-e. fagle, v. (ogs. faklc. VSO.
MDL. Kok.DFspr.1.286. Feilb.).-ed(i.{ænyd.
fagle, gribe efter, famle, stamme, fsv. fakla,

famle, gribe (efter), (søge at) gætte, sv. dial.

fakla, fuske, kludre olgn., nt. fakkeln, søge

udflugter, sleske olgn., ty. fackeln, flakke (om),
nøle; maaske besl. m. fage, I. og H. Faks;
delvis sammenblandet m. fable, fakke ofl.;

jf. ogs. figle ; nu kun dial. (MDL. Kok.DFspr.
1.286. Feilb.)) tale famlende og usikkert, uden

20 sammenhæng ell. konsekvens; stamme; vrøv-
le; fable. Seel hvor han staaer og fagler
for sig, F/SO.

CJ faglig, adj. [ifaqli] i<MO.; jfty.
fachlich, sy. facklig; o/"Fag; ,//". fagmæssig)
adi. til Fag 2.2. S&B. Man véd, hvor let

Filologien kan blive den mest faglige (o:

specielle, ikke almenforstaaelige) af alle Fag-
videnskaber. Brandes.II.495. ORode.KV.14.
faglig uddannelse, faglige interesser ! CP

30 -hed, en. spec. (1. br.) om faglig uddannelse,
dygtiglied olgn.: man tog (ved embedsbesæt-
telser) Hensyn til baade Faglighed og An-
ciennitet. Bang.R.56.

Qp fag-lærd, adj. (f fagslærd. Ørst.II.

101). lærd i et vist (især videnskabeligt) fag
(jf. -lært^. Den faglærde Philolog, Phy-
siker. MO. || især som subst. den Classe af

Fagslærde, som ikke have indladt sig paa
folkelig Meddelelse, tillægge . . Kunstor-

40 denes Overførelse i Modersmaalet en meget
ringe Vigtighed. Ørst.II.lOl. JLange.1.395.
G) -lærdom, en. Brandes.IV.239, -lært,
part. adj. som har lært et vist fag, især haand-
værk(jf. -lærd). Sal.I.1037. de egenlig fag-
lærte Folk har . . set ned paa (havnesjover-

ne). Jørg.VF.139. -mand, en. person, som
er uddannet i et vist fag; sagkyndig; specia-

list. Bør Skolen ikke være ligefrem strængt
konservativ? — Ja, De som Sagkyndig og

50 Fagmand véd det \iedst.Schand.AE.274.
Urmageri.288. j/. : I kk e -F a gmæ n d (maa )

i Fagspørgsmaal . . underordne sig deres
fagdannede Colleger. Folkets Avis.yd863.1.
sp.2. uegl. (spøg.): med mine stakkels halv-

anden Lunge er jeg desværre Fagmand i

alt hvad der hedder Blæsevejr. KLars. Q
V.ll. -minister, en. minister for et sær-

ligt fagligt omraade (mods. statsminister, mi-
nister uden portefeuille olgn.). Brandes.IX.

60 522. Hørup.III.343. O -mæssig, adj. og
adv. som svarer til et fags fordringer, rette

forhold olgn.; faglig. Ved at betragte Stjer-

nehimlen, selv uden fagmæssig Indvielse

i Astrognosien.Ing.RSE.VII.253. Schand.
SB.94. Kom saa! sagde Politibetjenten fag-
mæssig. Drachm.VT.278.
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Faget, en. [fa'gmd] (i bet. 2 tidligere ogs.

Fagotto. MusikL.(1801).70). flt. -ter. (laant

i bet. 1 fra fr. fagot, risknippe, i bet. 2 fra
det tilsvarende ital. fagotto) 1) (forst.; koll.

ell. i flt.) favnebrænde, som bestaar af runde
(ukløvede) stykker af stamme ell. grene (mel-

lemting ml. kløvtræ og kvas); ukløvet brænde-

ved; knippel(brænde). en Bonde (kan
sælge) af Brænde og Fagotter, som ere

ham udvnste.Forordn.'^/4l781.§43. VSO.
MO. (i kaminen) brændte . . en knitrende
nd af Fagotter. Drachm.VD.146. en Stabel

runde Fagotter af unge Bøge. BistJ'T.ll.

Sal.WII.679. VareL.^211. 2) ^ træblæse-
instrument, som bestaar af et sammen-
bøjet rør (der har en vis lighed med to sam-
menbundne grene). VSO. Valdhorn og Fa-
gotter. OeW.FJ.58i. MusikL.IJ218. Stem-
men laa nærmere ved en Fagots bløde
Klangfarve. SeAand.rF.585. || om en orgel-

stemme, der minder i klang om fagotten.

Gold8chm.III.391. Sal.XJII.964.
Fags-, i ssgr. se Fag-.
Fag-skole, en. (især som modsain. til

Almenskole^ om anstalter, der uddanner til

bestemte fag (livsstillinger). Sal.IV.958. Fag-
skolen for Haandværkere og mindre Indu-
stridrivende (Teknologisk Institut). Zra/c.

1920.1.130. t -s-mester, en. (sj.) om en
specialist (en „mester" i sit fag). 0rst.III.63.

Fagte, en. ['fagda] flt. -r. (ctnyd. faete
(især i flt.: facter^ glda. faet (fit. facte^,

no. fakt (især i flt.: faktir^ eU. fakta (især
i flt. : faktor^, sv. (flt.) fakter (sv. dial. oas.

fakt, ordning, fart olgn.); maaske af I. fakke
ell. muligvis fra mnt. vacht, vbs. til vechten
(se fægte) JAnæsten kun i flt. (ent.: Bahb.
B.358.369. KLar8.BB.39.47. AdHansen.Den
eng.LitteratursHist.(1902).136)) I) bevæ-
gelse, der er udtryk for ens væsen, sinds-
tilstand olgn.; (i flt.:) tnaade at føre sig
paa; adfærd; manerer; ofte i forb. lader
og fagter. 1.l) (nu næppe br.) i al alm.
Hvo som kommer til Tinge (skal) med
beskedne Ord, skikkelige lader og fagter
. . deris Sager fremføre. Z)L.l

—

12—1. *Sid
stiUe, Yndig Brud! den Stund jeg Dig be-
tragter

I
Med ald Din Artighed og Engle-

søde Fagter. JFriis. 50. *Dødens Fagter
(o: dødsfagter, dødskamp) Jeg foragter,

|

Gravens HvUe
| Synes ad mig nu at smile.

Bror8.42 (jf. dødelige fagter, se u. dødelig
2). m. overgang til bet. 1.2: 'Med aUe Sor-
gens Fagter (o: bevægelser, der udtrykker
sorg),

I
Med Taarer og med Suk. Winth.

HF. 141. H \ om lidd. synlige bevægelser
(øjets). *man maa | Og forstaae

i
Af mit

Øyes Fagter,
|
Hvorhen Sielen agter. Brors.

188. 1.2) m. en vis nedsæt, bet. om under-
lige, unaturlige, overdrevne bevægel-
ser, nu især med armene: gebærde(r).
Fagter (er) lægemets uartige bevægelser,
enten det ganske lægems, eller en del
deraf, kaldes og lader, noder . . geberder.
Moth.F28. en god Comoediant-Spiller . .

kand agere vel en vred Mands Person

med Miner og Fagter. Høm.Moral.1. 33.

Hvert Menneske, som ikke har fiin Leve-
maade, har gierne en eller anden Fagte.
Bahb.B.369. Grimasser ere fordreiede Mi-
ner, Fagter ere underlige Gebærder; men
saadanne Gebærder, hvilke baade ere un-
derlige og fordreiede, kaldes Faxer. P^
Miill.*219. »Vel kunde han ei tale

| Det
Sprog, som der blev talt, | Men der er

10 visse Fagter,
| Som fattes overalt. Winth.

HF.179. hendes smaa Fagter, hendes Vit-
tigheder, Indfald og Lader (er) meget til-

trækkende. Brandes. XI. 41. smst. VI.25 7.

(han) gjorde en Fagte med den ene Haand.
KLars.BB.39. han nedlægger . . med lidt

af en teatralsk Fagte, sin Pilgrimsstav ved
det rullende Ocean. AdHansen.Den eng.Litte-

ratursHist.(1902).136. uegl.: de romanske
Statsmænd (kendte), udmærket godt . . den

20 økonomisk-politiske Del af „Reformatio-
nen", men de havde praktiseret den ander-
ledes, med langt større Dygtighed, med
langt mindre Larm og færre Fagter. JP
Jacobs.Manes.1.6. H f have visse fagter
paa sig, opføre („gebærde") sig paa en vis

maade. vAph.(1764). PEMiiU.'219. 2)overf.
2.1) O om underlig, urimelig, latterltg

handlemaade ell. levevis, 'falder da Ti-
den mig lang,

| Naar jeg seer paa Menne-
30 skens Fagter, | Med Venskab og Elskov

og Sang
I
Jeg da dem og al Verden for-

agter. Bagges.lV. 248. *Holberg sin man-
dige Røst oplod

I
Om Daarernes Lader og

Fagter. Wilst.D.1.65. 2.2) (sj.) overdrevne
(konventionelle) høflighedsformer; fiksfakse-
rier, „maa jeg præsentere Dem min Ven,
Smedemester Madsen .

." — „Hør, lad nu
være med de Fagterl for jeg er nu kun
Kobbersmedesvend." Hostr.G.34.

40 Fag-videnskab, en. videnskabsgren,
som danner et fag. BasmNiels.G.II.4. Bran-
des.II.172. -Tærk, et. [1] (efter ty. fach-
werk) om noget, som er inddelt i fag (1).

1) [l.i] (nu næppe br.) bindingsværk. Sal.VI.
273. 2) [1.4] (forst.) system for skovdrift, hvor-
ved man søger ved inddeling af skoven at faa
lige stor vedhøst i lige lange perioder. ForstO.

jf. Fagværksmetode. smst. SaUVII.680.
3) t Uf- Fag 1.3; overf.) system; inddeling;

so (systematisk) ramme. (Adetung) har søgt at

opstille et System, men glemt at danne
sig en Ramme eller et Fagverk, hvori det
kunde indfattes. Bask.1.3.
Fahl-baand, -erts, -læder, se Fal-

baand, -erts, -læder.
Faible, en. ['fæ-b(8)l] (fra fr. faible,

egl. adj.: faible, svag, lat. fiebilis, begræde-
lig, klagende (af lat. flere, græde); især spøg.

og GJ) svaghed ell. forkærlighed (for

6D noget), iscer i forb. have en faible for (jf.

fr. avoir un faible pourj. 'jeg elsker
| Na-

turen — Mineraller og Stene 1 |
Jeg sam-

ler paa de Sidste; det er nu | Min Faible.
Oehl.F.235. han har . . en løierlig faible
for . . at regalere mig med saadanne (skan-
dalehistorier). Chievitz.FG.91. JakSchmidt.
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SP.9. spec. om (i alm. lettere, flygtigere)

forelskelse: (han) vilde . . nødig tro andet,
end at Ellens pludselige faible for Steller

var noget forbigaaende og uden Betyd-
ning. PI)rachm.K.62.
fair, ubøjeligt adj. [fæ'r] (laant i nyere

tid fra eng. fair (egl. sa. ord som fager) og
først i udtr. fair play (Meyer? BaudJBAO),
egl.: ærligt spil) om handlemaade, vilkaar
osv., som ikke rummer kneb, lumskhed, par-
tiskhed olgn.; ærlig; hæderlig; retfærdig;
korrekt. EChristians.Hj.466. din Opførsel
i denne Sag har ikke været, hvad jeg
kalder ia.ir.Esm.III.337. En saadan Raa-
hed (o: i en nidvise at haane afdøde) an-
saas . . aldrig for fair. KnudBasm.MS.1.349.
fair Pris paa . . Korn. ORode.KV.46. Dette
er da ogsaa den eneste Form, hvorunder
man paa en fair Maade kan fortolke Tjene-
stemandslovens Bestemmelse. BerlTid.Vio
1921.Aft.6.sp.3. Rigsdagst.F.1921122.1943.
Fajance, en. [fa'jaiisa] ftt. (om forsk,

arter ell. genstande af fajance) -r. {fra fr.

faience, efter den ital. by Faenza, der omkr.
1500 var bekendt for sin keramik (jf. Moth.
Conv.Fl)) betegnelse for glaserede ler-

varer m. porøst brud. som stof- ell. ma-
terialebetegnelse: Tode.ST.II.71. VareL?211.
(i ent.) om stel af fajance : Bordet stod dæk-
ket — med den daglige Fajance. ThiUens.
J.155. om forsk, arter ell. genstande af fa-
jance: de danskeFayencer. Tilsk.l920.1.133.

Fj^ance-blaat, et. (1. br.) populær be-

tegnelse for en koboltfarve, som anvendtes paa
de gi. fajancer m. tinglasur. Sal.VI.281.
OrdbS. -tryk, et. (fagl.) farvning af tøj

ved paatrykning af en særlig blaa farve.

SaUVII.770.
Fak, et. [fa^'] flt. d. s. {fra ty. fach; se II.

fakke ; hat., især foræld^ haarmasse, der ved

fakning er formet til en løst sammenhængende
kage; fakstykke, saa begyndte det egent-
lige Arbejde paa Hatten med Fakning af

to Hjerte- og et Randfak; saadanne Fak
var af store Dimensioner. OrdbS. Fak-,
i ssgr. (hat.) af Fak ell. II. fakke, især i be-

tegnelser for forsk, ved fakning anvendte red-

skaber olgn. -bue, en. træbue med streng,

der bringer haarmassen i bevægelse. Wilkens.
MT.292. Sal. VIII.570. -disk, en. {efter ty.

fachtisch) gitter af trælister, hvorpaa haarene
lægges ved fakning. Hag.IV.15. -holt, et,

en. kort træstykke, hvormed man slaar paa
fakbuen. Sal.VlII.570. OrdbS.
Fakir, en. [fa'ki-V] flt. -er. {fra arab.

faqir, fattig, tigger, dervish) muhamedansk
dervish; indisk selvplager og asket.
JBaden.FrO. en Fakir, der nyder den
højeste Agtelse, fordi han sidder nøgen
med en Lænke om Halsen paa en Træstol,

hvis spidse Søm trænger ind i hans Bag-
del. Brandes.Volt.II.231. \\ ogs. (paa grund
af fakirernes ry for tankeoverføring, hypno-
tisme olgn.) betegnelse for en troldmand
olgn. (Sophus Claussen) er en Slags nød-
vendig Fakir for Digterne. Det er hos

ham, de lærer den Kunst at flyve uden
Maskine. HAhlmann.DP.75.

I. fakke, v. ['faga] -ede. ^o. fakka, jf.
skaansk fakksa, gribe; maaske oesl. m. fange;

jf. ogs. fagle; 1. br. (fra no.?)) gribe (med
hænderne) ; „nappe ". Har de (o : politiet)

nu fakket ham, hæ, hæl Wied.PS.29. i

Stokken (sad) en Kvinde, der var bleven
grebet i Hor . . Vægteren havde fakket

10 hende tidligt om Morgenen. JVJens.FD.67.
sa.HH.75. han er lige fakket i en Løgn.
AndNx.FF.186. den usynlige Aand, som
maaske hedder Fornemhed, fordi den blot
skal fornemmes og ikke kan „fakkes
med Næverne". VortLand.^^liil904.1.sp.6.

OMads.Inga.144.
II. fakke, v. ['faga] -ede. vbs. -ning. {fra

ty. fachen;
jf.

sv. fakta; af Fak; hat.) om
den (især) tidligere haandværksmæssig ud-

20 førte forberedelse til filtning: rense og samle
haarene til en løst sammenhængende masse
(fak). Wilkens.MT.292. OrdbS.
Fakkel, en, f et (Holb.JH.1.285.

Høysg.A G.39. NKBred.Metam.183.262.265.
291). ['fag(8)l] flt. fakler, {ænyd. d. s. (n.);

gennem ty. fackel (f.) laant fra lat. facula,

dim. af fax (gen. facisj, fakkel)

1) stok ell. bundt af grene olgn., paa hvis

ende er anbragt brændbart materiale
30 (blaar m. beg, voks olgn.), og som antændt

kan tjene (i fri luft) som lygte ell. (nu især)

som festblus olgn. ell. som middel til an-
tændelse (jf Brandfakkel;. Holb.JH.1.285.
*De Fakler lue med røden Glands. Oehl.

HF.87. *Der skulde flettes Fakler,
|
Der

skulde bindes Krands. Winth.HF.319. Der-
som De skulde møde en Dreng med en
Fakkel, saa lad ham strax lyse Dem hjem.
Gylb.Sk.221. *Naar med mange røde Fak-

40 ler
I
Kongen fra Comedie kom. Aarestr,

256. Saa tager Judas Vagtafdelingen .

.

og kommer . . med Fakler (1819: Blus^
og Lamper og Vaaben. Joh.l8.3(1907). (jf.
bet. 2.3:j Dødens Symbol er en slukket Fak-
kel. Ba^. IF. 15.

il
Lad et Par Fakler (o:

fakkelbærere) gaa foran! Det begynder al-

lerede at mønnes. PalM.VIII.372.
2) (især poet.) billedl. (navnlig som om-

skrivning for et foreg, subst. i gen.). 2.1)

50 om noget (stærkt) lysende ell. brændende,
(jf. Brandfakkel:; *dengang Vaaren vend-
te

I
Tilbage til vort Land, igjen

|
Sin Fak-

kel Krigen tændte (o : begyndte krigens hær-
gen og brænden). Holst.IV.145. især om solenr

maanen olgn. (i udtr. som dagens ell. nat-
tens fakkel;; *da nu Markens Lilje vaad

)

Af Dagens Fakkel klares. PMøll.1.7. *Syv
Gange havde Maanen |

Sin blege Fakkel
tændt (o : 7 gange havde det været nymaane),

|

60 Det led vel henad Vinter. Winth.HF.139.
*Det lysner deroppe fra Maanens Fakkel.

Drachm.D.7. om mennesker: *hun er for

sit Kiøn et Fakkel. Worm.Sat.l4. 2.2) sotn

billede paa oplysning olgn. *Faklen i Vej-
ret! ret saa vi skal frem! | lad det bære
mod lysende Bage. Drachm.(Frem. Prøve-
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heftet(1898)J. JohsSteenstr.HD.103. især

tidligere m. foreg, gen.: oplysningens fak-

kel o: oplysningen, olgn. Sandhedens Fak-
ler. Wiedeicelt.T.o2. Oplysningens Fakkel.
Dichm.(Rahb.LB.I1.117). 2.3) som symbol

for liv ell. aand. (Alexander til Kaianus:)
•jeg for di^ antænder Livets Fakkel (o:

viser dig „hvets vej"),
\
At den opklarer

dig din DTømmeyeråen. PalM. TreD. 51.

*Aandens Fakkel brænder slet |
I Sol og

lutter Glæde. Hauch.SD.II.15. 2a) henty-

dende tU mytologiske forestillinger om faklen

som Cupidos attribut: om (erotisk) kærlig-
hed. *mere høit i Begges Bryst

|
Sin Fak-

kel (Amor) avang. FalM.(1909)J.19O.

3) (astr.) især i fit., som betegnelse for
visse lysere strækninger paa solfladen.
Paulsen.1.669.

Fakkel-, i ssgr. af Fakkel 1. -baal,
et. baal af brændende fakler, der (især ved

et fakkeltogs slutning) kastes sammen i en
dynge. Fakkelbaalet lyste i botanisk Have
under de store Træer.fi^C^nd.ZZJ.8. f -bil-
le, en. (zool.) en slags spansk flue. vAph.
Nath. 11.284. -blomst, en. ^ Tritoma
uvaria KerGaul. OrdbS. -bærer, en.

(især o; MothjF29. Ing.KE.IlJ33. Gold-
schm.V.23. overf. (jf. Fakkel 2.2 samt Fak-
kel-drager, -svinger^; (en videnskabsmand,
der) gør tilhørerne til lærlinge (og) har
sendt mange fakkelbærere ud over landet.
NMøll.(PoU*hl920.7JipA). -dans, en. (foi--

ældJ ceremoniel dans (tsær brudedans. Troels

L.XI.134), under hvilken de dansende bærer
fakler. HauchJII.261. HCAnd.X.371. -dra-
?fer, en. (foræld.) d. s. s. -bærer. vAph.
1759). VSO. overf. (jf. Fakkel 2ji): Vel-
anstændighed bør være Sandhedens Fak-
keldrager. Sa/ife.^JiO.j. -holder, en. en
(isasr) i tidligere tid (navnlig ved indgangs-
dør) fasi anbragt ring til at sætte en fakkel

fast t (jf. -Ting). SMich.Gio.63. Sal.WII.
690. -Kolle, en. S( dunhammer (der dyp-
pet i tjære kan bruges sam fakkel). JTusch.
348. -løb, et. (foræld.) i Grækenland:
natligt væddeløb m. fakler ved visse fester

(til ære for ildens guddomme). SaVYII.690.
-rine, en. d. s. s. -holder. Schand.0.IL322.
-slynger, en. (foræld.) person, der i

kamp udkaster brandfakler. Ing.KEJI.133.
-spaan, en. (sj., poet.) brændende spaan,
brugt som fakkel. Oehl.NG.295. -STinser,
en. (»j., poet.) om en fakkelbærer; overf. (jf.
Fakkel 2.2J: *en Udkaaren,

| der var til

Aandens store Gjerning baaren,
|

til Fak-
kelsvineer højt i Livets HHat. Schand.UD.
56. -tidsel, en. (jf. ty. fackeldistel, eng.
torch thistle osv. samt det lat. slægtsnavn
Cereus, egl.: voksfakkel) S( betegnelse for
kaktusslægten Cereus Haw. (hvis tørrede stam-
tner af indianerne anvendes som fakler). Al-
lerJI.14. -tog, et. festtog ell. festlig pro-
cession m. fakler. Ing.DM.18. Kierk.VlI.vji.
ogs. om den saaledes formede hyldest, i udir.
bringe en et fakkeltog: Paa den ottende
Marts bragte . . baade de danske og de

tydske Kunstnere (Thorvaldsen) et Fakkel-
tog. Hauch.MfUJ298. e. alm.

T. fakle, v. se fagle.
II. \ fakle, V. [°fagla] lyse ell. straale

som en (fest)fakkel. *Festen barnligt i mit
Hjerte fakler —

, | og Hjertet spiller Glæ-
dens dybe ^T^il.BønnelyckeJF.7.

Fakning, en. se II. fakke.
I. Faks, subst. [fags] flt. -er. {jf. sn.

10 dial. fakkser, fagter; fra ty. faxe, næsten
kun som flt. faxen, spøgende indfald, nar-
agtige fagter; besl. m. Fiksfaks(eri) og maaske
m. lagle; jf. ogs. Fagte(r), Fukser samt H.
Faks I næsten kun i flt; nu næppe 6r.) un-
derlige bevægelser, især m. armene; nar-
restreger; hokuspoktis (fx. af iasken-
spiUere); fiksfakseri, (hesten) vilde ind
i enhver Ager og havde mange Faxer for
den første halve Miil. LSmith.(Skoleprogr.

20 Sorø.1874.12). Gøgleren begyndte derpaa
med alle sine Faxer. VSO. Fagter ere un-
derlige Gebærder; saadanne Gebærder,
hvilke baade ere underlige og fordreiede,
kaldes Fsixer.PEMull.^219. „hvoraf seer
man, at et Par Mennesker ere Mand og
Kone? De dusedes og han var saadan —
saadan" — (viser en familiær Holdning).— „Og hvad troer Han, at Han forestiller

med de Faxer?"— „En Ægtemand." Oversk.

X 1-482. smst.II.367. (jf. u. Fagte:) i udtr.

have faxer paa sig, gebærde sig paa en
vis maade. Den Pige har nogle underlige
Faxer paa sig. VSO. om kneb ell. kunstgreb
i spil: Du maa lade dine Faxer fare, ifald

jeg skal spille med dig. VSO. i ent. (som
rimord) i udtr. gate faks, lave fiksfakserier.

Bagges.V.214. (jf. stnst.358).
||

unyttigt
omsvøb; „omstændigheder^; indvendin-
ger; vrøvl, i ent. (rimord): 'Hver Muse

40 sidder uden mindste Fax,
|
Tilskiærende

med hiemmegiorte Sax | Grovt hiemme-
gioTt Kattun. Bagaes.III.123. (jf. smst.314).
tscer i forb. m. fukser: *Ingen Faxer I in-

fen Fuxer!
|
Klæd Dig om fra Top til

&a.smst.247. 'uden alle Faxer, alle Fuxer,
|

Skil Dem i Hui og Hast ved Deres Buxer.
PalM.VI.311.

II. Faks, en. [fags] flt. -er. {rimeligvis

efter ty. fex, spasmager (jf. Fiks^, m. tU-

50 knytning tU 1. Faks, jf. nt. fikfakker, ube-
standig person, samt Lurifa(k)s olgn.; jy.)
spasmager; fyr. Feilb.I.261.IV.133. *En
Vindhas er han — en spydig Faks, | en
Stankelben slesk som en Tyv.Bergstedt.
HE.162.
Fak-si, en. en slags si eU. sold af nød-

detræsfletning, der bruges ved fakning. Sal.

VIII.570.
Faksimile, en (Saaby.^) eU. et. [fag-

60 'si'mila ell. -'sim'ila] flt. -r. {dannet af lat.

fac, imp. af facere, gøre (se Facitj, og si-

mUe, n. af similis, lig, lignende, jf. assimi-

lere; fctgl^ en i de mindste enkeltheder nøj-
agtig gengivelse af noget skrevet, tegnet,

trykt olgn., spec. om en ad fotografisk vej

fremstillet trykt reproduktion. JBaden.

IV. Rentrykt »A 1922 41
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FrO. PBans.1.573. Titelbladet . . er gen-
givet i idiksixn]\e. Brøndum-Nielsen. (Lycke
Bogen.(udg.l917).27). heraf Faksimile-
udgave ofl. SaWII.691,

II
om eftergjorte

frimærker, der er fremstillet til brug for
samlere (ikke i bedragerisk øjemed). Aarbog
f.Frimærkesamlere.1919.27.

\\ (1. br., i udvidet

anv.) om nøjagtig efterligning af en genstand;
kopi. Vor „compound" er sandsynligvis en
Faksimile af alle andre Tjenestefolks Kvar-
terer i Indien, bortset fra Forskellen i Stør-
relsen. Kbh.^'>/6l921.1.sp.2. faksimilere,
V. [fagsimi'le'ra] -ede. vbs. Ane. (jf. ty. fak-
similieren; «/" Faksimile

; fagV) fremstille
et faksimile af (noget skrevet osv.). Meyer.
J. P. Jacobsen . . sendte sit Manuskript til

Gyldendal, ledsaget af det paa omstaaende
Side facsimUerede Brev. Juleroser.1920.14.

Fak-snor, en. snor paa fakbue. OrdbS.
-stykke, et. d. s. s. Fak. Sal.VIII.570.
Fakta, subst. se Faktum, faktisk,

adj. [^isLQdisg] {efter ty. faktisch, dannet i

18. aarh. af Faktum) 1) om ytring, med-
delelse olgn.: som vedrører ell. grunder
sig paa et faktum ell. fakta. JBaden.FrO.
(citaternes) Gyldighed som factiske Beviis-
steder. Levin. Gr.I. ri.

\\ især m. bet. : saglig;
real. han afholdt sig fra alle personlige
betragtninger og gav kun en række fak-

tiske oplysninger
j || som adv. (y-): at vise

noget factisk o: i Gjerningen. J5oden.FrO.
2) om handling, forhold osv.: stemmende
med virkeligheden; virkelig (undertiden

m. bibet.: i modsætn. til det tilsyneladende

forhold olgn.). *den (o : en hundehvalp) holdt
sig til det, der var faktisk:

|
Den havde

jo reddet sit fattige Liv. Kaalund.120. den,
som . . kun seer paa det Enkelte, det Spe-
cielle, det blot Factiske, seer . . kun en
halv Sandhed. EasmNiels.G.I.xxxiii. Asger
anerkendtes som faktisk erkebiskop. 3.Z)

Jørg.1.8. „Du vil jo hellere opgive Gjatrid,

end Du skulde miste den Græsning i Paj-

mosen." Anders kunde ikke svare nerpaa.
Han maatte indrømme det faktiske, og
kunde slet ikke begribe det. JakKnu.S.132.
Saa faktisk tyktes denne Indbildning ham,
at han drejede Hovedet til Siden. SMich.
Æb.l43. især i udtr. som: en faktisk van-
skelighed

i
de faktiske forhold j

det er
faktisk (at . .) j

samt som adv. : De to Folk
. . staar paa et meget lavt Kulturtrin, idet

de udelukkende lever af Jagt og Fiskeri

og endnu, om end ikke alle af Navn, saa
dog faktisk er Heåniager.VilhThoms.Afh.
11.40. JakKnu.A.l. spec. (især i talespr.)

forstærkende en forsikring olgn.: rent ud
sagt; „ligefrem". *Jeg turde faktisk ikke
dvæle hos de fremmede Fugle (o: krigs-

skibe).
I

De havde simpelthen knust mig.
FrNygaard.0.89.
Faktor, en. [ifagtmr] (tidligere m. tryk

jpaa sidste stavelse i bet. 1 (Moth.F29. JBa-
den.FrO.), men m. tryk paa første st.avelse

i bet. 2 (JBaden.FrO.)). flt. -er [faa 'to-rar,

-'to-(r)j] (cenyd. d. s. (i bet. l.i; RMogens.);

af lat. factor, forfærdiger; jf. Faktum) t)

som personbetegnelse. lil) tidligere be-

tegnelse for en person, som (især i et frem-
med land) ledede en forretning (et faktori)

for en andens regning ; fuldmægtig; kom-
missionær. DL.4—2—1. smst.5—14—22.
en rig Jordegodsejer, som havde været
Asiatisk Compagnis Factor i Ostindien.
Gude.0.124. Hendes afdøde Mand havde

10 været Kjøbmand, og Handelen havde i

hendes Hænder, under en ypperlig Fac-
tors Bestyrelse, ikke tabt. Bagger.I.ll. ad-
skillige af de Faktorer, der skulde fore-
staa Handelen i Marokko, viste sig ikke
at være deres Stilling -vo^^SQn.AFriis.BD.
11.219. Lassen.S0.714. 1.2) person, som
fører umiddelbart tilsyn med arbejdet paa
en fabrik olgn.; opsynsmand; forvalter;

værkmester. JBaden.FrO. MO. || nu næsfen
20 hm: teknisk leder af (en del af) et bog-

trykkeri. JBaden.FrO. MO. Schand.F.264.
De tør som Redaktører . . ikke opfatte
deres Virksomhed kun som Faktorens,
der har at befordre det paagældende Værk
i Trykken og læse en Huskorrektur. KLars.
(PoU^/al907.9). 2) (mat.) betegnelse for hver
enkelt af de størrelser, som, multipli-
cerede med hinanden, giver et vist pro-
dukt. 4 og 6 er Factorer af 24:. JBaden.

30 FrO. 15 er et Produkt, der bestaar af Fak-
torerne 3 og 5. RegnebMell.1.1. Faktorernes
Orden er ligegyldig. TBonnesen.Aritmetikf.
Mellemskolen. (1904). 37. || GJ overf: om-
stændighed ell. forhold, som medvirker til at

frembringe et vist resultat; væsentlig be-
standdel; indgribende aarsag. (ved) at

indføre Gud selv som videnskabelig For-
udsætning indføre vi en overnaturlig Fac-
tor i Videnskaben. RasmNiels.G.1.42. Plan-

40 telivets „ydre Faktorer" d. e. ydre Forhold,
der kunne paavirke Planterne. TFarm.^o/.
656. kammeraternes indflydelse paa bar-
net er en faktor, som opdrageren maa
regne med

j (jf. ORung.P.161). jf.: Uni-
former, der ere beregnede paa Elegance
og Anstand, omslutte Figurer og Ansigter,
der minde om ganske andre Factorer.
Schack.427. Faktori, et. [fagto'ri-']^^-er.

{jf. ty. faktorei, eng. factory, fr. facto(re)-

50 rie; afl. o/" Faktor) T handelsetablisse-
ment (især i fremmed land), som ledes af
en faktor (l.i). Moth.F29. Holb.Hh.I.147.
Kongen . , søgte at formaa Fugger'nes
rige Handels- og Bankierhus til at grunde
et Faktori i Kjøbenhavn. OPaiif. 0.4^^.
Etlar.SB.64. Arup.H.113.
Faktotum, et. (\ en. Hrz.IV.249).

[fag'to'tom] {af mlat. factotum, egl.: gør
alt, dannet af lat. fac, imp. af faeere (jf.

60 Facit, Faktumj, og totum, alt (jf. total))

person, som (inden for en vis kreds) anven-

des ell. tages paa raad, hver gang noget skal

udrettes; person, som. leder ell. besørger alt;

uundværlig hjælper; „højre haand"; „pot

og pande". Leth.(1800). Men — hvad seer

jeg! Det er jo vor gamle Factotum. ÆTrz.
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IV^49. Han skal have en umaadelig In-

teresse for Theatret og være Faktotum
ved alle Privatforestillmger og Aftenun-
derholdninger i Nykjøbing og Omegn.
Bøgh.in.l4. Han er Lærer i min Skole .

.

min højre Haand og mit Faktotum. EBrand.
Brud.20. Han var . . deres Faktotum, de-

res ét og alt. Rist.S.27. Moders Plejemoder
. . der var Familiens Faktotum, blev spurgt
om, hvad jeg . . skulde vdire.Wied.TJS.1.49.

Faktam, et. ['fagtom] (vulg.: Fakta, et.

Hjortø.F.64. sjældnere: en. Skjoldb.IM.12).

ftt. fakta ['fag(ota(-')] (vulg. faktaer. AGnudtzm.
DB.80). {af lat. factum, handling, daad,

egl. perf. pari. af facere, gøre, jf. Facit,

Faktotum, fejt) om noget (især tildragelse,

forhold olgn.), hvis virkelighed er fastslaaet

gennem iagttagelse ell. ved fuldgyldigt vid-

nesbyrd; kendsgerning; ofte (især i ftt.)

om særlige forkold ell. omstændigheder ved-

rørende en vis sag (især som grundlag for
slutning ell. undersøgelse; if.Datum B); ogs.

(især i talespr.) om hvaa der efter den ta-

lendes overbevisning er fuldstændig sikkert,

utvivlsomt, ovenmeldte Skribentere (søger)

at bevise (historiens ægthed) af Wesselii
Groningensis Skrift . . men andre have
viset, at Factum findes ikke i de beste
Exemplarier af samme Skrift, saa at man
kand have Aarsag at tvile (derom). Holb.
Kh.9oo. visse specielle Facta, hvorved
den Klagende formener sig at være tov-

nærmet. Stampe.II.390. Her vil han finde
Slavehandelen sat i Lys, ikke ved Deli-
berationer, men ved uomstødelige Facta.
FrSneed.1.486. den Christelige Kirke er
ingen tom eller omtvistelig Indbildning,
det er en aabenbar Kaends-Gierning, et vel-

bekiendt historisk Factum. Grmidtv. KG.
ir. *Hold dig smukt til Facta, Kjærel

|

Lad Motiverne gaae friel Heib.Poet.IX.419.
Factum er, at De har villet føre Contre-
bande ind. nrz.IV.285. enRigdom afKends-
gerninger, smaa paalideligt iagttagne Fakta.
Brandes.XIII.497. jeg vil blot notere (ell.

fastslaaj det faktum, at . . I (jf. Hjortø.F.64).
dette er de nøgne fakta

j
(jf.Skjoldb.IM.12).

Faktura, en. [fagitura] (f Faktur.
VSO.) flt. -er [-,ra-'8r] ell. fakturer [-"turar]
{ligesom ty. faktur(a) af ital. fattura (om-
dannet efter fr. facture i sa. bet., lat. factura,
forfærdigelse), til ital. fattore, kommissionær,
se Faktor (l.i)) T regning (over varer),

som (især ved distanceforretning) tilstilles

køberen samtidig med varernes afsendelse.
nandelsO.(180?).66. SaUVII.692.

j| heraf
>og (smst.), -pris (PoV^li-i

raktnrere, v. [fagtu-

Faktura-beløb , -boi

1920. 7.sp.6) ofl.

•re-'ra] -ede. vbs. -ing. {jf. ty. fakturieren,
fr. facturer) udfærdige faktura over
(solgte varer); beregne (varer) til en vis

(faktura)pris. Meyer.^ Det lykkedes os i

Dag at slutte for de 165 Sække Demerara
til Dem, og vi er i Stand til at fakturere
dem til 12/9 cif. OKaalundJørgensen&HC
B.iis.EngMandelsk(yrrespondence.(1915).97.

Faknltet, et, f en. [fakul'te-'«?] flt. -er.

{af lat. facultas (gen. -tatis^, evne, kraft;

af facere, gøre, jf. Faktum) 1) f evne (til

at gøre noget); kraft, (man har) tvistet
om Siælen kand øve sine Faculteter og
raisonnere uden Legeme. Holb.MTkr.149.
OeconT.V.56. den Gave at kunne svinge
sig gjennem Luften (en Facultet som Jord-
boeren kun fornemmer i Drømme). Gylb.

10 XII^48. 2) (egl: fuldmagt tU offentlig læ-

rervirksomhed) en af de afdelinger, hvori
et universitet efter de forsk, videnskabs-
omraader er inddelt; ogs. om den kreds af
universitetslærere, der normalt harer td
en saadan afdeling. Professor i Kongens
Universitet i nogen Facultet. DLJS—20—1.

det heele Medicinske Facultet . . var sam-
let i hans Huus. Holb.Sgan.llsc. Kunde man
vel af Tænkemaaden i det 8 Aarhundrede

20 vente sig en fuldkomnere Inddeling af

Videnskaberne, end den, som har lagt
Grunden til de 4 Faculteter (o: det teolo-

giske, juridiske, medicinske og filosofiske).

JSneed.III.94. en Pave, eUer et Theolo-
gisk Facultet, anmasser sig Skrift-Fortolk-
ningen. G^n<nrf<y.^G./r. (han har) stude-
ret alt muligt, han jager afsted fra Fa-
kultet til Fakultet. PLevin.Hjem/1919)J0.
jf.: Den samme Maaned . . giorde min

30 Herre en Comoedie, kaldet det Snaksome
Barbeer Facultet. Holb.LSk.II.2.

|| f spec.

om det medicinske fakultet (ell. i videre bet.

om lægestanden), (jeg) practicerede længe
med stor Profit indtil Facultetet af puur
Misundelse formeerede mig en Proces.
Holb.Arab.l8c. Pæst, Feber, Tand-Piine .

.

Svindsoot, og alt hvad som dependerer af

Facultetet. sa.Mel.3.6.
|J
f videnskabsgren ; vi-

denskabeligt fag. (auktion) paa eendeel ud-
40 valte, og vel conditionerte Bøger udi aUe-

haande Faculteter. ExtrBel^/i 1722. 8. 3)
(mat.) produktet af en række paa hin-
anden fødende hele tal fra 1 opefter. Sal.^

VII.692.
I. Fal, en. [fal', fa-'H (ogs. Fale. Moth.

F48. VSO. HjælpeO.). {no. og sv. fal, oldn.

fair; jf. bomh. fala (sv. diaJ. d. s., no. fale);

besl. m. fjæle; grundbet.: det skjulende; nu
kun foræld, ell. dial.) det hule jæm, hi^ori

50 skaftet (paa en spade, et spyd olgn.) er gjort

fast; dølle. Moth.F48. I Haanden havde
(Thorolf) et Spyd . . Falen var baade lang
og tyk. NMPet.IslFærd.I.173. IdeVirkl.
1870.11.93. Wim.OldnLæseb.'195. Kværnd.

II CiV') om pladen paa en træspade. Feilb.

li. Fal, en. flt. -ler (best. f. ogs. faUene.
Holb.DNB.47). {jf. sv. f faUer (flt); maaske
egl. sa. ord somFdd (^4.2 slutn.) m. mulig senere

tilknytning til ty. fahl, gullig, rustbrun (jf. oldn.

60 f^lr, se Falaske, falmej; kunde dog ogs. være
dannet i tilslutning til Falerts; nu kun i ssg.

Falbaand; bjergv.) d. s. s. Falbaand. Fallen
eller Bergarteme, som stryge paa en lang
Distance. Holb.DH.II.471. ædle faller eller

gange.sa. DNB.51. den Steenart, som ind-
slutter Gangenes Ædelhed, som ved dette

41*
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Værk har faaet Navn af Faller, Fall-Baand
eller de ædle Baand. KSelskSkr.XL155.

III. Fal, en. se Falle.

IV. Fal, en. se Falg.
V. fal, adj. [fal', i ssgr. ifal-] fkl.Høysg.

AG.38. intk. og flt. d. s. (ænyd. glda. d. s. (i

haffue fal, fait, fal(l)e olgn.), æda. d. s. (i

havæ fait, falæ; ogs. ubøjeligt: biuthæ thet

fallj, SV. no. fal, oldn. fair, jf. ty. feil; besl.

m. gr. polein, sælge (jf. Monopol)) lo

1) (nu kun O og dial: MDL. Feilb. Esp.
66) brugt adjektivisk i forb. som være,
blive, byde, holde, (sjældnere:) have
fal (jf. falbyde, falholdej, om det, som
ønskes solgt, ell. som kan faas til købs: til

salgs. Befindis nogen . . noget paa Hellig-
dag fal at holde, have forbrut hvis (o:

hvad) der kiøbis og sælgis. DI«.5

—

9—2.

*Her holdes Vare fal paa gammel ærlig
Viis,

I
Med Bonitet i Kram, med Billig- 20

hed i TTus.Stub.134. hændelseviis blev
den Gaard fal. Rahb.Fort.I.l 78. den Mængde
Gods der . . bødes fal i Markeds-Tiden.
Grundtv. Snorre. 1.255. (man spørger) om
den røde . . Ko er fal? og til hvilken
Fris? Blich. III. 615. jeg vilde da helst

have, at Du skulde kjøbe det, for jeg
kunde da ikke ret godt lide at byde det
fal til nogen Fremmede. AntNieh.FL.II.
136. m. h. t. prostitution : gemeenlig holdes 30

der (o: i vinhusene) liderlige Qvind-Folk
iaW. EPont.Men.II.242. byde sit Legeme
fal. vAph.(1759). uegl.: en Gjerrig . . holder
sin egen Sjæl fal. Sir.10.9. Kunde der ske
noget i Dag, var det værdt at staa op og
byde sig fal for Skæbnen derude i Byen
mellem Folk. JVJens.FD.21. || overf. (1. br.)

om hvad der kan opnaas ved andres velvilje,

skæbnens tilskikkelse olgn. (jf. u. bet. 2). *Den
hele Tid maa være fal (o: maa stilles til 40

raadighed)
\ For eders gode Venner. Falst.

45. *Mig er min Sindsroe ikke saadan fal.

Rahb.PoetF.II.76. || have ell. holde sit liv

fal, (foræld., poet.) agte sit liv ringe, vove
sit liv olgn. *Hvi monne de Kæmper have
deres Liv saa fal, | at dennem lyster her
at stride. DFU.nr.4.2. smst.nr.5.2. *Det var
alt for det røde Guld, | De havde saa fal

deres hiv. Recke.SB.61.
||

gøre faL 1. f
om sælgeren: udbyde til salg; falbyde; sælge. 50

tit maa de æde (kornet) selv op for Man-
gel af Kiøbmænd, hvilket (o : kornet) de
dog i Siælland og Fyen kan giøre Fal.

Cit.l735.(AarbLollF.1919.3). 2. (dial.) om
køberen: finde (en salgsvare) ved efterspørg-

sel; opspørge; købe. Jeg har nu gaaet rundt
i tore Byer, og har ikke kunnet giøre en
eneste Skieppe Rug isH. MDL.(fynsk).

2) i forb. til fals (nu kun dial.: til fal.

VSO. Feilb.) {ligesom sv. till falls (allr. eo

c. 1600) udviklet under indflydelse af tU købs
(til salgs); næsten kun G) og dial. (Feilb.

Thorsen.)) d. s. s. fal 1; i forb. som være
ell. (sj.) staa til fals, byde ell. sjældnere

holde til fals. *han sit Hovedbrud og
Riim

I
Til Fals for Verden holdte. Reenb.

11.128. Holb.Arab.lsc. (den halvgamle pige)
maatte ligesom selv byde sig tU Falls (o ;

søge sig en mand).sa.Heltind.I.366. Høysg^
S.206. See, nu staaer det igjen tUfals,^

Huset ved Christianshavns Kanal. Ing.EF.
11.137. der er Korn tilfals (Chr.VI: fal>

i Ægypten. J[3fos.4^.^. Han bød dem (0:
tæpper) tilfals, og jeg kjøbte dem. ^o^a«.
11.134. (nu næppe br.:) det fejler ikke at
jo et saadant Skibs Tilfalsværelse, naar
den har Sted, kommer til de faa store
Købmænds Kundskab, der kunne købe
det. Politivennen.1799/1800.1493. m. h. t. pro-
stitution: *For hver en Herre jo hun er
tilfals. Pa?3f.I r.i08. m. h. t. bestikkelse: den
rige tror, at den fattige altid er tU fals

j

B
(overf, 1. br.; jf. u. bet. 1) om hvad der

an opnaas ved andres velvilje, skæbnens til-

skikkelse olgn. *Vor Hængte med sin lange
Hals

I

Var Søvnen ei saa let tilfals (0:

søvnen var ikke saa let at opnaa for ham).
Bagges.I.173. Mit Øre er ikke tilfalds for
Øretudere. Bredahl.III.12.

falala, se faldera.

Falanksi, en. ['fa-ilaix'(g)s] flt. -er ell.

(især i bet. 2) falanger. (af gr. phålanx (gen.

-angosj, rund stamme ell, stok, slagorden,

finger- ell. taaled) 1) (foræld.) tætsluttet
slagorden, særlig anvendt af grækerne.
JBaden.FrO.I.280. 'Ei saa roligt de (0:

romerne) sad, da i Spidsen for sine Parther
|

Nys deres Phalanx han slog, splitted som
Avner den ad. Eolst.II.153. Nogle af Ro-
merne sprang da op paa disse Falanger
(thi Germanerne havde som Makedonerne
deres Falanx). Brandes.Cæs.II.57. jf. f: Og-
saa ved store Armeer kaldes en tætsluttet

Firkant en Fhaliinx.JBaden.FrO.I.280. \\

O overf, om (tæt sluttet) skare ell. gruppe
af mennesker, forenede til fælles virken olgn.

*lntet maa sMUe | Den ædle, men lille
[

Fortrinlige Phalanx. ARecke.119. (Goethe)
er indtraadt i den lille Falanx af Jordens
alier ypperste AandeT.Brandes.Goe.II.322.

2) (anat.) finger- ell. taaled. SaWII.693.
Falaske, en. [ifaliasga] (jf. dog: „Udt.

maa statueres — Fa-laske, med Tonen paa
midterste Stavelse, ikke Falaske med dob-
belt Accent som sammensatte Ord." Levin.)
(skrevet; Pallaske. Sort. Tr. 102. Faldaske.
VSO.). (ænyd. glda. d. s., sv.falaskafo^s.fall-^,

omdannet (ved tilknytning til falde og aske)

af oldn. f^lski, no. falske, sv. f og dial. fal-

ske, falska, oht. falawisca; afl. af oldn. adj.

fglr, bleg, se falme; nu næppe br.) den blege,

lette aske oven paa den udbrændte ild; ogs.

om den endnu glødende aske. (man kan)
neppe holde sig for Graad, naar mand
seer et deyligt Huus i en Hast at blive

giort til en Steenhob eller Fall-aske. Sori.

Tr.l02. *Gmsten Sprette kand,
|
Af vor

Fald-Aske op.Tychon.(NkS4'>828b.99). VSO.
MO. S&B. Saaby.-' uegl: *min Velfærds
besteHaab, udi Fal-Asken faldt (o: sku/fe-

des). Tychon.(NkS4'>828a.268).
Fal-baand, et. [II] (ogs. Fabl-, Fald-
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baand. Sal.^VIL680. jf.NytMagaz'mf.Na-
turvidensk.I.(Ckna.l838).87). (jf. sv. falband,

ty. fahl-, faliband, eng. fahlband; benævnelsen

synes opstaaet ved Kongsberg sølwærk; jf.

u. II. Fal; bjergv. og geol.) ertsholdigt bjerg-

artlag. Kiesige Graaberg eller Fallbaand.

Brunnich.MN.16. smst.24. KSelskSkr.XI.15o.

SaVYII.680. \ -bar, adj. [V] somereU.
byder sig til fals. (m. h. (.prostitution:) en
af Gadens falbare Skønheder. EBrana.UB.
193.

Falbelade, en. [falba'Ia-ds] ell. Fal-
belad, en (Lundb. D&H.) ell. et (PAHeib.
III.75). ['falbalaa] (jf. Sal.'VII.695). flt.

-(e)r. (nu næppe br.: Palbala, en. JBaden.
FrO. Falbela. VareL.(1807).312. Palblad, et

og en. Biehl.DQ.III.240. jf. Meyer. (m. flt.

-blade. Biehl.DQ.III.240). fFalheKflt.Falh-
ler. VareL.(1807).312). — flt: Falblader.

Heib.Poet.Vn.119. CBemh.NF.IIL133. MO.
Faldblader. KSelskSkr.X.171). {jf. »v. falbo-

lan, nt. {albela(n), hty. falbala, falbel, eng.

falbala, furbelow; fra fr. falbala; oprindelse

uvis I l.br. aUr. omkr. 1850 (MO.; jf.: Fal-
belader (er) foræld, men i Formen Falb-
lader høres Ordet endnu af ældre Damer,
skjøndt sjeldent i Kbh. Levin.); nu (næsten)
kun i flt. (VSO. MO. liaesaa); jf. I. Fabel,
Fabelblade) 1) næsten kun m. h. t. ældre ti-

ders forhold: rynket garnering eU. besæt-

ning (især paa damekjole ell. skørt, sjældnere

paa sengeomhæng olgn.). der er fød en
Kalv med Top paa Hovedet og Falbelader

Eaa Beenene. HoU). Jul. 2sc. hun (bliver)

ængende fast ved een af hendes Falblade
i Jern-Tralverket om Altanen . . det kost-
bare Falblad rives i Stykker. BiehlJ)QJII.
240. Kan Fruen gaae med en Kiole, som
skal snøres bag til. Skal der ikke et Falbe-
lad omkring med Garnering? PJ.fl"eiZ>.7/J.

75. Emilies Kjole (var) for kort . , Falb-
lader af nyere Tøi . . skulde bøde paa
denne Mangel. CBei-nh.XF.IlI.133. *i Fal-
beladernes og Bukkelhaarets Dage,

| da
som en Poppegøje man pludred Tysk og
Fransk. Drachm. PT. 78. stive, struttende
Silkekjoler med Pocher og Falbelader.
Boeck.UH.67. hver Mand havde sin Seng
med Madrasser og Falbelader. KMich.FA.
43. de vUdt brusende (lampeskærme) med
Falbelader som paa en Danserindes S'kør-
teT.Pol.^/iil902. jf.: et halvgammelt Fru-
entimmer med en stor Falbeladekappe
af rødprikket Tøj. JPJac.1. 7.5. 2) (1. br.; i

alm. nedsæt.) overf., om pyntelige sving
(udpyntende, tilslørende tidtryk) i talen; om-
svøb; „kruseduller", om jeg sagde jer
alting reent ud og uden Falbelader, saa
begreb I det endda icke. Holb.Tyb.III.2.
en Diplomat kan ogsaa tale uden Falblader
og uden Kruseduller. Bei6.Poef.FIZ.ii9.

||

om pyntelige, indsmigrende bevægelser olgn.

Pigen (var) Tilskuer til en hel Sværm af
Drenges Falbelader for hendes Skyld. .7F
JensMibet.(1912).36.
fal-byde, v. [V] [-iby'aa] vbs. -eUc

(vAph.(1759). Cyclehb.28). {især CP og dial.,

if. MDL. FeUb.) udbyde tU salg. vAph/1 759).
Disse Varer bleve falbudne af en uberet-
tiget Person. FSO. 'Skytten fortjente det
daglige Brød

|
Ved at falbyde Frugt. Hrz.

D.I.oo. 'selv han falbød Fisk
| Og tingede

med Fattigfolk om Prisen. Holsf.G.15. (de
købte sig) noget af den trods Forbudet fal-

budne Frugt. Brandes.X.114. smilende som
10 en falbydende Urtekræmmer bag sin Disk.

Bang£.7.
I. Fald, et, (i bet. 6.i-i ogs.:) en. [fal']

HøysgJLG.6. flt. d. «. {æda. fal, oldn. fall, eng.

fall, ty. faU; vbs. tU II. falde)

1) til falde 1. 1.1) (næsien kun Qt) tU
falde 1.1. han faldt af Vognen (og) alle

Lemmer paa hans Legeme gik af Lave
ved det besværlige Fald, han gioTåe.2Makk.
9.7. 'Lig Draaben, der i evigt Fald

|
For-

io maaer at hule Bjergets Steen. PalM.Poes.
11.246. Hun styrter sig over Gitteret; man
hører Faldet i Dyhet. PalM.IIlJ15. *Jeg
hører kun mit eget Hjerte banke — |

Kun
Duggens Fald i Hangens Buegange. Aareafr.

169. (fys.:) lovene for faldet \
det frie

fald (o: faldet i lufttomt rum) \ Christians.

Fy8.431. t komme paa fald, begynde at

falde. Brors.296. jf.: *Over ham hang Fjel-

dets Pande
|
Som paa Fald og heelt om-

30 skygt. P«LV.FZJ.8.5. ordspr.: Der er Fald
mellem Haand og Mund (egl. : det man har
i }^aar^den, kan tabes, før det naar munden;
overf.: selv sikkert haab kan glippe; ulykken
kommer ofte uanet). Mau.1879. | (jf. bet. ^.i)

om vandmassers (næsten) lodrette nedstyrtning,

især ud over en skrænt. Vandet har et dybt
Fald ned fra Klippen. VSO. især konkr. om det

sted i en flod osv., hvor vandet falder ned (til-

lige om den nedstyrtende vandmasse): vand-
40 fald. (floden) har en halv Miil fra Narva

et meget højt Fald, hvor Vandet styrter
sig ned. ExtrBel.^ya722.3. »Hvor Faldet
mægtigt sydeT.Winth.VlJ25. BoganJIJ.16.
Kraiten fra Vandfald (er) blevet taget i

Brug . . i Industriens Tjeneste, hvad der
rigtignok er gaaet ud over Faldenes stor-

slaaede ^\øiSxed.Hag.IX.452. U) O til

falde 1.2; om fugle (m. overgang til bet. 2a) :

•I Højhed som i Fald | Du (o: lærken) føl-

so ger tro dit Kald. Bich.L184. især om teater-

tæppe: Et tarveligt Bifald . . lød efter
Tæppets sidste Fald. Schand.TF.II.243. jf.
brugen i ssgr. som Ånde-, Drøbel-, Flag- og
(m. konkr. bet.) Bundfald. U) (& ell. fagl.)

til falde 1.3. Bedragerie og Behændighed
har styret Kortenes Blanding, Tæminger-
nes Fald og Tallenes Omvæltning. Horreb.
11.194. H (ur.) tandhjulets frie bevægelse efter

dets frigørelse fra hemværkets hager; affald

60(1.2). Urmageri.183. indre ell. ydre fald o:

naar hjulet slipper hemværkets forreste ell.

bageste klo. smst.62. ogs. om den fejl, der be-

staar i, at hjulet „falder efter" (se falde 9.6^ :

smst.40. 1.4) til falde 1.4: den maade, hvor-

pan bløde, bevægelige ting (især haar, tøj olgn.)

hænger ned eU. ligget-; ogs. (iscer poet.) konkr.
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om det sadledes nedhængende ell. liggende

(især haar, lokker), hvert Kryds, hver Strim-
mel havde sit tilbørlige Fald. Blich.(1846).

11.208. Hendes Haar . . havde, uden egent-
lig at være krøllet, et eget Fald (o : bølgede

lidt) over Panden og Tindingerne. Hauch.
VI.371. *Paa de hvide Skuldre gynger

|

Lokkernes gyldne Fa\d.Winth.lv.l23. C
Bemh.VI.49. Ploug.1.248. lette . . Stoffer,

med . . Fald over Fald af Knipliuger.Vort lo

Hj.II3.92. (sj.:) Antons Haar strittede lukt
til Vejrs, det var dets Fald af Naturen.
JVJens.HF.44. (jf. falde Uslutn.:) f Støv-
len maa herpaa tørres, og slaaes paa en
passende Støvleblok, for at den kan faae
det rigtige Fald. Skomageren.(1832).93. 1.5)

til falde 1.6. jf. Dag-, Messefald.
2) til falde 2. 2.1) (i rigsspr. især CPj til

falde 2.1. (huset) faldt, og dets Fald var
stort (o: fuldstændigt). Matth. 7. 27. *disse 20

Øine skal engang
|
Ved Verdens Fald (0:

dommedag) oplvLKkeslSalmHus.SS?. *Stort

er Guds Hus paa Hald,
|
Frit for Fald (o:

det falder aldrig). Grundtv.SS.IV.342. hun
var siunken omkuld, hvis ikke hendes Bro-
der havde grebet hende i Faldet. ÆTaMcA.

V.207. gangen er et afbrudt fald
i
(billedl.:)

*Han holdt den Synkende tilbage,
|
og greb

den Faldne (o : den, der var begyndt at falde)

i sit Fald (0: før han helt var faldet). Ew. 30

11.170. ordspr.: Højest Træ har største

Fald (0: har længst at falde). Mau.1894.
||

staa (tidligere ogs. komme, være^ paa
fald (sjældnere for fald, jf. bet. 2.3,4^, hæl-
de til fald oZ^"«., staa stærkt hældende; true

med at falde; være nær ved ell. begynde at

falde (jf. u. bet. l.\). (nu næsten kun overf,
se bet. 2.6-7j. *Imens mit Huus . .

|
Paa gotte

Fødder stod, da stod der nok omkring,
|

Men der det kom paa Fald, blev alle der- 40

ved bange, | TUsideiøh.Falst.0vid.24. Staae
paa Fald; paa Held; paa Luud; paa Skak.
jSøysg.S.296. Da han var paa Fald, greb
een ham ved Armen, og reddede ham. F/SO.
et gammelt, rødtaget Hus . . der staar for
Fald mellem liybygmngeTiie.VilhAnd.AD.
71. (billedl.:) *Hver Evne syntes slidt af

Ælde,
I
Og Bygningen til Fald at hælde.

Wess.213.
(I
(nu kun dial.) (anfald af) fal-

dende syge (se falde 2.1j. Naar han faaer 50

Faldet, saa skriger han fælt.F-SO. Feilb.

2.2) (uden for særlig forb. nu kun O, især
højtid.) til falde 2.2. jeg traadte hen til

(Saul) og dræbte ham, thi jeg vidste, at

nan ikke kunde leve efter sit Fald. 2Sam.
1.10. Grundtv.Saxo.1.48. Skjoldungasaga .

.

beretter om (Agnars) forsøg på at vinde
Rolfs rige og om hans fald. AOlr.Danmarks
helUdigtning.1.(1903).171. jf Mandefald.

||

i forb. m. Knald, især i uatr. knald og fald 60

(Jf. SV. knall och fall, ty. knall und fall (i

bet. l-3j; især dagl.) 1. (nu 1. br.) om blo-
dig, voldsom kamp, hvor skud (umiddel-
bart) efterfølges af (stort) mandefald.
Nu var der da ingen Strid (0: nærkamp),
men ickun Knal og Fald.Wing.Ciirt.408.

Fald

*(han fotialte) Om det store Knald og Fald,
[

Sagde kort: jeg har at melde,
|
Skudt er

Karl ved Frederikshald. Grundtv.PS.VI.99,
£randes.VI.221. HFEw.JF.II.138. jf: han
skyder ikkun med løst Kruud, som alleene
foraarsager Knald, men intet Fald.Holb.
Ep.II.152. »Knald og Fald de fulgdes ad,

|

Som naar Torden brager. Grundtv.Snorre.
1.216. 2. (m. overgang til Fald 2.3^ øje-
blikkelig ell. pludselig død; pludselig
(ell. nær forestaaende) og fuldkommen
ødelæggelse, undergang, ruin osv. (især
i udtr.: det var (kun) knald og fald (med
ham) olgn.). Da Treffningen gik an, da var
det kun knald og fald. Nysted.Rhetor.50.
Holb.MpS.266. *den grUle

|
Som hun var

kommen i om verdens Knald og fald. Cit,

1721.(Kall399a.99r). Wadsk.3. naar de bli-

ve syge, bliver det Knal og Fald med dem^
Tullin.IIl.220. Bagges.II.59. *IiQth\QV (dig-

terens kald) at spaa,
|
Hvad grandt han

saa':
|
Dit (o: fædrelandets) Knald og Fald.

Grundtv.PS.IlI.388. Folketingsvalget . . er
Knald og Fald ogsaa for Agrarforenlngens
Regering. H0rup.III.l66. D&H. (u. Knald;.
(om en gammel bygning:) Det er vel ikke
saadan øjeblikkeug Knald ogFald.LKieler.
Sole.(1907).95. 3. (nu 1. br.) knald og fald,

brugt adverbielt i bet: pludselig; i et nu;
i huj og hast. (jf. knald og fald 1: *Kom
saa mea det samme Overtal

| Og tag vore
Skanser, Knald og Fald, | Saadan, som vi
jeres forleden. Grundtv.PS.VII.201). *(den
hele sal brød) ud i længe hemmet Latter,

|

Da Knuden løstes Knald og Faid. Bagges,
I1I.8. smst.155. (han) gik hen og giftede
sig. Knald og Fald, over Hals og Hoved.
Heib.Poet.VlT33. (sj.) m. præp. i: hvor det
skulde more mig, d.ersom du lige i Knald
og Fald var bleven dødelig forelsket i den
Pige. Gylb.XII.lll. 4. (især i formen knald
eller ta\d) m. forestilling om to modsatte
muligheder, modsatte (skiftende) vil-
kaar, skæbnetilskikkelser olgn., brugt
om forhold, hvor der voves alt for at vinde
alt, hvor skæbnen skifter fra den ene yderlig-

hed til den anden olgn. En feteret Kunst-
ner skulde løftes høiere eller ydmyges i

sin gigantiske, forfængelige Stræben:
Knald eWer Fald. HCAnd,IV.427. *Nu kan
han Hjælp behøve! |

linald eller Fald, nu
skal hans Liv staae FTøve.PalM.V.437.
Man siger: „det var Knald og Fald med
ham", om den . . som med eet bliver op-
høiet, og snart igien styrtes, eU. desl. Det
var Knald og Fald med hans Høihed. MO,
Vognen var som ladet med Overmod, et

farligt Sprængstof for en gammel Postvogn,
det maatte briste eller bære, Knald eller

Fald, saa valgte Vognen Fald. Leop.HT.65.
nu gjaldt det Knald eller Fald. EmilRasm.
F.289. Hvor hun saa vendte sine Tanker
hen, var der utrygt, uhyggeligt for Pen-
ges Skyld . . allermest paa Nørreager,^
hvor det altid stod paa Knald eller Fald.
AHenningsen.Despedalske.(1903).122. De 14
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deltagende Amatørbrydere var usædvan-
lig raske i Vendingen; de fleste af dem
hyldede aabenbart Principet Knald eller

Fald. Pol}^11^1907.1. det er Knald og Fald .

.

o: det maa voves, briste el. h3iTe.D&H.(u.
Knald;. 2.3) G> til falde 2.8-6 (jf. ogs. falde 3.4;,

især om pludselig nedgang i (tab af osv.) an-

seelse, magtstilling, velstand olgn. 'Nu i Sorrig,

nu i Glæde, | Nu i Fald og nu i Sæde. Kingo.

495. (jf. ZakNiels.Ki.l62). De ændse lidet

Rigernes Fald og Deling. Molb.F.208. den
egenkjærlige Adel blev herved endnu mere
forhadt og beredte sig et saameget dybere
Fald. Fabricius.D.n.267. Kongens Fald (o:

den ulykkelige afslutning paa Chr. II.s rege-

ring). JVJens. (bogtitel. 1901). ministeriets

fald (o: afgang) \ Liéges fald (o: erobring)
\

i udtr. drage, rive andre med sig i

faldet: Eauch.DV.lI.16. staa ell. gaa for
fald (egl.: umiddelbart foran sit fald; jf.
Ords.16.18), (nu næppe h::) staa ell. være
paa fald, (jf. u. bet. 1j, 2.i oa 2.*; være sin

undergang nær. *Een Fisker-Kierling veed
en Stat vel at indrætte,

|
Kand, naar den

(o: staten) er paa Fald, igien paa Fødder
sætte. EolbJ*aars.93. det Græske Herredom
. . stod paa Fald. sa.Herod.l8. Mall.SgH.676.
•Enhver, som røgter sit jordiske Kald

|

Paa daarlig Maade, staaer hist for Fald
(o: har ikke udsigt til at komme ind i himme-
rige). Heib.Poet.X.25S. nu 1. br. undt. i ord-

spr. hovmod staar (tidligere ogs. gaar; sj.

kommer. Biehl.I)Q.I.180) for fald. Mau.
3892.11920. Oehl.VM.83. EeibJ'oetJX.472.
Hrz.IX.75. LiebJ)Q.II.36.

\\ (nu kun dial.)

m. h. t. ting: brøstfældighed; brøst (1);

skade; forfald; især i udtr. som: der kom-
mer, gaar fald paa noget. Kommer Ufor-
modefig Fald paa noget (o: i kirkebygnin-

gen), da advare Præsten Provsten. DL.
2—22—63. Der gaaer Fald paa alting.

Høpsg.SJ296. VSO. MDL. Feilb. 2.4) (især

relig.) tU falde 2.6: brøde; synd; synde-
fald. Dommen var, efter det ene ^o ; ^dams
og Evas) Fald (1907 afvig.), til Fordøm-
melse, men Naaden er, efter mange Fald,
til Retfærdiggiørelse. Rom.5.16. Lucifers
Yalå.Holb.VHH.1.6. (et) Skue-SpU, som
præsenterer Skabelsen af Creaturer, Men-
nesker etc. indtil Faldet og Udjageisen af

Paradiis. Klevenf.RJ.131. *jeg veed ej hel-
ler Tal

I
Paa mine Fejl og mine Fald.

Grundtv.SS.III.383. Winth.VI.109. Alter-

hog.433. H CP bringe til ell. i fald, (nu
l.br.) faa til at begaa synd; forføre
(ogs. spec. m. h. t. en kvinde), siden Jom-
frue Lucie saaledes var bragt i Fald ved
min Søn. KomGrønneg.II.51. Mynsi.Præd.
(1835).26. deres Søvn flyer fra dem (o:

de onde), naar de ikke have bragt Nogen
til Fald (Chr. VI: have kommet nogen tU
at støde siQ).Ords.4.16. D&H. jf. (bibl):

Mange ere komne i fald for giild (1871:
ere bragte til Fald formedelst Guld). Sir.

31.6(Chr.VI). G) staa for (sj. paa. PaiAf.
VI.114) fald, være ttdsat for at oegaa noget

urigtigt (fejle, synde). *Sov sødt, lille Lire,
|

det er det, du skal. | Alle de, som vaagner,
j

staar saa stygt for Fald. Stuck.II. 159. *I

Bethlehem, i Asenindens Stald, | vi møder
En, der aldrig stod for Fald. Jørg.BR.62.

II
(jur. (relig.); sj.) f strafskyldighed.

dømme i fald, dømme skyldig. 2Mos.22.9
(Lindberg), om &ødes/ra/":ReebsmændsFald
. . er tredive Lod Sølv. DL.1—18—4. jf.

10 Faldsmaal. 2.5) til falde 2.7, jf. Knæfald.
3) til falde 3. 3.1) (^ og dial.) til falde

3.1; især (nu l.br.) om vandets synken
ved ebbetid. jeg skulde kun merke paa
Vandets Fald og Vext. Robinson. 1. 234.
(dial.:) ebbe. Feilb. (u. 2. fløde i). 3.2) O
tilfalde 3.2; især om barometerfald: Her
i Byen var Faldet standset i Eftermiddags.
NatTid."/el915AftJ2. 3.3) (især r) til falde
3jj. Rente-Pengenes Fald.Holb.Ep.V.''119.

20 'Kongens Told ved Prisers Fald kan stige.

Stub.106. stærkt Fald i Dampskibsaktier.
NatTid.^yel915.Aft.2. jf Kurs-, Prisfald.

3.4) (iscer CP, poet.) til falde 3.4. (tiltalen)

Slubbert! det var et bandsat Fald fra (til-

talen) „mit Liv, min Glædel" Ew.IV.219.
m. h. t. tonehøjde : hvert Fald og hver Sti-

gen i hans StemwLe.Winth.IXJ55. især (jf.
falde 7.i; om den særlige maade hvorpaa
ord, toner olgn. føjer sig sammen, om sær-

30 egen skiften af højere og dybere toner, stær-

kere og svagere stavelser olgn.; tonefald;
rytme. Dette Slags Vers har et eget Fald.
VSO. *Saare adskillig (o: forskellig, mang-
foldig) er Tonernes Fald. Grundtv.PSJII.
22. Han hørte her igjen . . det ubeskrive-
lige, melodiske Fald af denne Stemme,
der saa tidt havde fortryllet ham. Hrz.KV.
185. (om det danske sprog:) *Af Tænker og
af Skjald

|
gjort smidigt i sit Fald.Børa.

40 GK.218.
4) til falde 4. 4.1) til falde 4.1, om rin-

dende bevægelse (ned ad et skraanende under-
lag): løb; strøm; nu næsten kun (m. over-

gang til bet. is) m. særlig tanke paa hæld-
ningen af vandløbets leje. EPont.L.13. (flo-
den) løber med et hastigt og brusende
Fald igiennem en dyb I)^. JSneed.II.285.
*Hvor sprudlende Bække

|
Snart dysse,

snart vække | Camoenernes Yndling, den
50 følende Skiald,

i
Med steds eensrislende

Fald. EiD.II.53. Fra Genesarethsøen flyder
Jordan med betydeligt Fald. Ørst.VI.176.
Vandløb med stærkt Fald. BMølLDyLJI.
78. 4.2) (især fagl.) til falde 4.2, om en fla-
des ell. vandlednings hældning (især m. h. t.

flade olgn., hvorover vand rinder; ofte m.
overgang til konkr. bet). Maltkjelderen B,
hvis Gulv har et svagt Fald imod c for
Vandets Skyld ved Reengjøringen. 5ræn-

60 deviinsh: 394. en bred Rendesten med
st3ivktFald.Schand.BS.175. Haven .. strakte

sig med svagt Fald . . ned til Aaen. Jørg.LT.
15. Dækningen (over en indhegningsmur)
maa have Fald til den ene eller bægge
Sider. Gnudtzm.Husb.70. Afløbsrør (lægges)

lodret eller med stærkt Fald for at und-
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gaa Forstopninger. Ifa^'.JFJS. Stræknin-
ger med Stigning og Fald. DSB.Banebygn.
51. Feilb. i flt. (nu næsten kun O) om forsk,

rundede linier, nu især om bølgelinier i et

landskab : Herrens Rumpe er Amager Torv

;

Faldet (o: svajningen) i Ryggen Vimmel-
skaftet. Ho;6.T!/6.i7.5. *Skuldrenes runde
Falå.Heib.Poet.VIIL199. *sie i bugtet Fald

|

Rundt om sin Midte Snegletrappen sky-
der. Hauch.SD.IL101. *Land og i bløde
Fald

I
bølger selv i Bakke, Dal. Rich.1.264.

Skjoldb.A.116.
II

konkr.: (især: brat) skraa-
ning; skrænt olgn. (jf. Affald 3/ Bergs.
PP.274. høie, stelle Fjelde med bratte,

lodrette Fald. Bogan.II.llé. en Hvedemark
paa Faldet af en Bdin^Q.YilhAnd.IIS.242.
(jæmb.:) rangering paa fald < jf.: Solen
var allerede begyndt at smelte Bjærgenes
Sydfald. EnudItasm.MR.31. (om tagflade:)

JPJac.II.423. jl (konkr.) om (dyb) kløft:
Trap.IV. 218. vejen snoede sig brat ned
fra Banken, med et dybt Fald til den ene
Side.AndNx.M.71. spec.m.h.t.Møns klint: De
største af Dalene, „Faldene", er Jydelejet,
Abildgaards Fald, Sandskredfald, Magle-
vandsfald og Fruerstuefald. Trap.*III.505.

II ii (1. br.) del af bøsses løb (kanons korpus
olgn.), hvor dette udvider sig til et større gen-
nemsnit (jf. Affald 4;. MilTeknO.65. AarbO.
1888.181.

Il
i skibsbygningsspr. : den vinkel,

et legeme danner med den lodrette linie ell.

med et andet legeme. Funch.MarO.II.33.
\\

(bjergv.; jf. II. Fal^ den retning, hvori erts-

lejestedet har sin største hældning. Sal.VI.85.

5) (jf. falde 6.7^ om hændelse, tilfælde,
forhold (if. Arvefald, Dødsfald). 5.1) {glda.

d. s.; i oldn. brugtes kostr; bet. skyldes ind-

flydelse fra ty. fall, lat. casus
|| fk. tidligere

atm. (jf. nuværende i al fald og (sjældnere) i

hver fald), vist efter ty. fall (mase); se Arkiv.

XI.191.\\især efter præp.,navnligi; nu næsten
kun i enkelte faste forb. m. pi-æp. og attrib. ord

(fx. i benægftende, bekræftende fald ofl.; i

talespr. sj. undt. i i al(t) fald, i liver(t) fald,

i saa fald, mindre br.: i værste fald olgn.)

hændelse ell. forhold, betragtet som repræ-
sentant for ell. eksempel paa en vis gruppe;
tilfælde, da noget indtræffer ell. er ind-

truffet. Kirken (vil ikke) meddeele de Tro-
ende Sacramentet efter Nadveren, uden i

Nøds Fald. iroi&.fi:/i.885.07. Nødsfald;, jeg
(bruger) ingen Accent i dét laXå.Høysg.
AG.14. i den Fald er det en Anomalie at

lade Artiklen ude. sa.S.35. Han overtydede
mig meget snart . . om min Ubesindighed
i denne Fald. Eif.FlIJ.-2 7. det er omtrent
alle de Tegn til Liv, som jeg har fundet
hos vor Almue i dette Fald. smsf.FII.i85.

(jf. Recke.HB.176). *i saa vigtigt Fald man
maae sig vel betænke. lFess.i37. jeg maatte
ikke underrette Dem om (testamentets) Ind-

hold, uden i det Fald at De prøvede Klæ-
derne. PAHeib.Sk.III.336. (ff ifald og II.

fald;, (ved) Trudsel med Korkens Band i

Vægrings Fald (o: i tilfælde af vægring).

Orundtv.Saxo.IIl.387. (jeg spurgte) om han

vilde bekjende Gjerningen, eller hvad han
i manglende (0: „modsat") Fald havde at
sige til sit FoTsvar. Blich.II.397. Bonde-
dragter, som hun, for et saadant Fald, forud
havde anskaffet sig.smst.IV.281. Menne-
skenes Dom har kun forsaavidt Gyldighed,
som den stemmer med Guds-Fordringen,
i andet Fald ere Menneskene blot Dine
Medskyldigel Kierk.IX.124. "Det var vel

10 dér paa Landet ej noget uhørt Fald. Drac/ww.
PT.19. *0g for det Fald, han under Kon-
gens Faner

|
skal kaldes, hun en Lærer

til ham ta.'er. 8a.DJ.I.25. den sædvanlige
Bygningsvis for velstaaende Købstadhuse
(var) Bindingsværk med i bedste Fald en
pyntelig Side mod Gaden, hvor Tavlene
vare murede med Sten. TroelsL. 11.79. i

modsat Fald tog hun Livet af sig. KLars.
AH.84.

II
i udtr. som jegsætterdet(t den)

2» fald (t sætter udi fald), (nu næppe br.)

antage som en formodning, mulighed, ud-
gangspunkt for tankegang olgn.; antage
(5.3); „sætte"*. *Jeg sætter udi Fall, at

Hunden havde raget
|

I noget med sin
Mund, som havde ilde smaget. FrHom

.

SomnPoet.79. sa.PM.109. EPont.Men.III.
105. sæt den Fald, at jeg nu her i min
Lænestol præsiderede ved en Forsamling
af vore heftigste Orthodoxer. Ew.VIII.128.

30 VSO. jf. : *Jeg forudsætter dette Fald. Bag-
ges.II.91.

jl i saa fald [i 'soo (ogs. *sk') 'fal', i

iso) ifal'] tidligere ogs. i saadanfald (Holb.
Ul.lV.14), \ saa fald (Aarestr.ll), hvis det

(tidligere nævnte) sker, er tilfældet olgn. MR.
1781.833. VS0.VI.3. »Men bie, til jeg fik

Præstekald . . | Med Kyssen og Kurren; den
Lykke saafald

|
Var smal.4aresfr.iJf. TroelsL.

BS.I.210. vore offentlige Institutioner (bm')

gaa Haand i Haand med Erhvervslivet
^ (m. h. t.) Sparsommelighed . . Opgaverne er

i saa Fald ogsaa overkommé\ige.Tilsk.l921.
11.353. jf Feilb.IL5 (u. ifald;. || i al(t) fald

(nu o^-s. i alle fald. Pont.M.18. Pol.Vil922.
5.sp.6. jf.Arkiv.XI.191), i hver(t) fald, sj.

hvertfald (Gravl.DB.1.84 ofl.), f paa al
fald, i (et)hvert tilfælde; i alle tilfælde; under
alle omstændigheder. *(fjendernes) Mengde
kun til Sagen lidet giør . .

|
Vi derfor paa

all Fald os vil til Værge sætte. Holh Paars.
50 45. i al Fald Slutningen af Hedenskabet

afspeiler sig i Jernalderen. TFors.Z)0. 57.

Ligeledes var — i alt Fald i lange Tider—
Personlighed nægtet den fremmede. Jo/ts

Steenstr.Stats7'ettensUdvikling.(1 91 6).33. Men
kom der ikke Ryttere kom der hvertfald
Fodfolk nok. Grravl.DB.1.84. han maa selv

bestemme, om han vil komme, eller han
vU blive borte; men han skal i hvert fald

(ell. i alt fald; meddele mig det i forvejen
M (o: baade i det ene og det andet tilfælde)

\

nu ogs. (især i talespr.): i det ene af de

nævnte tilfælde; i det mindste, hendes Mand
. . havde derfor heller aldrig eller i al

Fald kun øjebliksvis næret nogen Mis-
tanke til \iende. Pont.LP.VII.il. AndNx.
PE.(1914).I.203. han maa selv bestemme.
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om han vil komme, eller han vil blive

borte ; men der skal i hvert fald (eU. i alt

faldj ikke bydes ham noget (o: i først-

nævnte tilfælde)
\ ||

(sj.) i best. f. som præd.

:

det virkelige forhold; tilfældet. *Hvis det er

Faldet. BaggesJII.29. smst.II.91. jf Feilb.

5:2) t (sj.) i det (den) fald, i den hen-
seende, „meener du at dette dristige sty-

cke kand vel gaa an .
." — „Kier jer i dend

Fald ad nickts, jeg har Værcktøy færdig
til alle slags Arbeyd." KomCh-ønnegJ.263.
Ew.VIII.28. *l det Fald Kallundborg var
et Geneve:

|
Man tænkte hvad man vilde,

skrev i Roe. BaggesJ.163. 5^) {jf. Endelse-
fald (se M. Endelse 2.ij, oldn. fall, ty. fall;

efter Int. casus; gram.) kasus. NWTBonde-
sen.Ledetraad.(1853).9. Navneordet har 2
Fald . . nemlig Nævnefald . . og Ejefald.
MEMathiessen.Da.Sproglære. (1896). 9. For-
holdsform (-fald) eUer Faid. Sal.VI. 863.
navneordene bøjes i tal, fald og bestemt-
hed

!

6) m. konkr. og fagl. bet. (ofte tiden Mart
fremtrædende bet.-tilknytning til falde^. 8.1)

(jæg.) om dyrs ekskrementer. Fjervildtets
Udtømmelser kaldes Fald. VigMM.HJJ.95.
„Fald" af (moskusokser) og Rener. Achton-
Friis.83. 6.2) (nu kun diat.) fælde. *Hvor
Snarer var ophængte

| Og der var stil-

let Fald; | Han røgted endnu trofast
|

En Jægers muntre Kald. Winth.HF.2o2.
MDL. Feilb. 6.3) (nu dial.; jf Falle;
klinke paa en dør; klinkefald. *Da løf-

tes Faldet let fra Frammesdøren. AakjMS.
132. Feilb.

|j
(nu sj.) falle (i laas).

HaUager.228f. jf Faldlaas (se u. Falle-
laas;. BA) {fra nt. ell. holl. vall) ^ tov,
hvormed en raa eU. et sejl hejses op eU. ned

(jf. Flagfald 2). Funch.MarOJI.34. Søren!
klar ved Faldene! Lad gaa Pikfald; men
lad Kloen staa! Klar ved Fokkefald!
Drachm.VT.164. Bergs.BR. 190. Scheller.

MarO. 6.5) {jf. no. sv. fall, fældet skov, ryd-
ning, ryddet og opdyrket jordstykke; muligvis
da til ifalde 2.i; nu kun dial. (Feilb.)) ager-
stykke; tægt. De Ve Dele af Faldet buver
besaaet med Ærter, og Ve med Kartofler.
HEøegh.AnviisningtiUordbrug.(l 795).86.Da
nu paa Faldet intet meer var at forrette,
og det sidste Læs Rivning hjemaget. Blich.
(1846).VI.79. (jf.DSt.1904.176). der (varj
stor Misvæxt, ved et Syn viste det sig, at
et Fald Byg næppe kunde avle den haive
Udsæd. O^ielsen.Hjermog GindingHerreder.
{1895).340. først et Fald gul Rug, saa et
Fald rødlig Boghvede. Æ^eftcr^.Sf'.io. et
Fald Roer. DagM.'Va893J.sp.4. Skjoldb.G.
153.

II. fald, koni. (a/" ifald ;j/'. saa fald, hvert
fald u. I. Fald 5.i; poet. og dial.) ifald.
•Raakalven skaffed mig Støvler vel,

| Fald
jeg nænned at slaa ham ihjel. Drachm.T.29.
Nu er han løben fra dem derinde. Og saa
lover de vos hundrede Kroner, 'Fald vi
kunde gribe ham. KLars.Lat.61. „Du er
€t Høved, Rasmus!" — „Det skal jeg al-

drig benægte, Kresten Pæsen. Men fal

jeg er et Høved, saa er du et, et —". Hol-
stein.T.137. smst.136.

Fald-, i ssgr. [ifal-] af 1. Fald eU. (i alm.)
afU. falde (se dog -akse, -blade(r), -kniv^/j/.
Falds- og falde-, -anker, et. {af falde I.2; nu
næppe br.) J^ større skibsanker. vAph.(1764).
VSO. MO. -aske, en. se Falaske. -baand,
et. se Falbaand. -bladefr), pi. se Falbe-

10 lade. -blok, en. [I.6.4] j, blok, som sejlets

fald farer igennem. Funch.MarOJI.34. Schel-
ler.MarO. -bom, en. {af falde I.2; nu
næppe br.) slagbom; spec. ii ; bom, der hej-

sedes ned for at spærre for fjendens indtræn-
gen i en fæstning. (Kalk.V.229). VSO. MO.
-bord, et. (af falde I.2; ni* næppe br.; jf.
Foldebord) bord, der er fæstet til en væg
og kan slaas op og ned. vAph.(1764). VSO.
MO. -bro, en. 1) {af falde I.1) f bro, som

20 er indrettet til at styrte ned, naar nogen gaar
over den. VSO. 2) {af falde I.2; nu næppe
h:) om vindebro olgn. Leth/1800). Sal* VII.
699. 3) (af falde I.2; foræld.) belejrings-

maskine, der kunde danne bro tU fæstnings-
muren. OAHovgård. Overs, afAlexiaden. II.

(1881-82)J96. Sal?VII.699. -bur, et. {ajf

falde la eU. I.2; nu næppe &r.) bxir med
falddøi- olgn. tU at fange fugle i; fald (6j).
Moth.F43. MO. -iMijiimfi:, en. [1.5.3]

30 (gram.; 1. br.) kastisbøjning. D&H. -dor,
en. {af falde I.1 eU. I.2) 1) dør, der lukkes

ved at bevæge sig lodret nedad ell. ved at
svinge nedad om vandret akse (ved sin egen
vægt). vAph.(1759). VSO. Naar Løveburet
bliver ført ind, aabner en Tjener, der staar
ovenpaa det, dets Falddør, og Løven van-
drer nd.JLange.II.192. Der var jo en
Falddør, som Svinene selv skubbede op,'

naar de vilde ud og md.AndNx.MS.17.
40 spec. (jf. -lem, -luge^ om vandret lem , der

er anbragt over en (skjult) aabning, en fald-
grube olgn.: den hemmelige Falddør, gjen-
nem hvilken man pludselig styrter ned.
Kierk. XIII. 122. VortLand. "lsl904.1.spS.

jf. : Antikvarboghandelen . . har virket som
en Falddør, hvorigennem vor Litteratur
er forsvunden ligesaa hurtigt, den er ble-
ven skrevet. IIarXiels.ML.210. (sj.) om dør,

der springer op af sig selv(?) : Da han trykte
50 paa (en knap) med Sværdhæftet, sprang

en skjult Falddør op.Ing.VS.1.77. 2) f
(med.) om de lommeformede klapper i blod-

aarer (valvulæ). VSO.
I. Falde, en. se I. Falle.

II. falde, V. ['fala] præs. -er ['fal'ar]

(Høysg.AG.89); præt. faldt [fal'^l (smst.),

flt. t faldte (Holb.Paars.97. sa.DHJII.317)
og (foræld., poet.) falde [ifula] (HolbMhJ.
497. Suhm.IL179. Oehl.VS.14. Blich.D.I.

60 145); part. faldet ['falafj ell. (nu iscerjy. ell.

som adj. i fk., sj. intk.: Kierk.1.201) falden

(best. f. og flt. faldne^, jf. (adj.) falden; nu
kun dial. (sjæll.): faldet, -n (FrHomJ*M.47.
Hostr.EF.il.2. ZakNieU£.24. GravlØen.
14. jf. MDL.105. Kort.147. ThorsenSB). vbs.

(Ibr.) -en (Kierk.IV.204; se øgs. bet Ss), \

rv. Rentrykt »/i 1922 42
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-ningi'StigningenogFaldiiingen.ilfj/nsf/jMr
Tids>>kr.XIV.a.210)), jf. I. Fald. (æda. fallæ,

oldn. falla, eng. fall, ty. fallen || de smsatte

tider dannes m. være, sj. m. have: FrHorn.
PM.47 (se u. bet. 2.6). jeg er overbeviist om,
at jeg aldrig skulde have faldet i visse øde-
læggende Feil, dersom (osv.). Ew.VIlI.113.
for en god Digter . . skulde det da have
faldet (vanskeligt) at følge min alt for vilde
Indbildningskraft, smst.145. Kruse. Æsthet.
11.11. Det har ogsaa faldet mig ind. Gylb.

X.252. Hostr.EF.II.2. nu næsten kun (l.br.)

i bet. 5.3: Det vUde jeg have faldet paa at

tæ^e.PAneib.Sk.1.29. saa kunde intet

Menneske . . have faldet paa at sige et

eneste Ord mod . . Præsterne. Schand.AE.
364. jf.: hvis jeg ikke holdt saa meget
af Dig, kunde jeg gjerne faldet paa at

skjænde lidt. Winth.VIII.31. samt: han er

(har) faldet paa at gifte si^.D&H.)
1) bevæge sig nedad if. tyngdeloven.

1.1) om det ikke understøttede legemes (hur-

tige) bevægelse nedad (jf. bet. 1.2 samt dale 1,

spec. sp. 453^^), ofte m. særligt henblik paa
bevægelsens afslutning (komme ell. kastes til

jorden olgn.). ikke een (spurv) falder til

Jorden uden Eders Faders Villie. Ifaiffe.

10.29. en Guld-Regn, som faldt i Danaes
Skiød. Ew.(1914).1.75. *Fra Himlen er du
(o: dannebrog) faldet,

|
Du Danmarks Hel-

ligdom lJ«^.i?SÆ;.7I.i88. *hans Hoved . .
|

For Bødlens Haand skal falde ! Bredahl.II.

38. han faldt af hesten |
koppen faldt fra

ham, faldt paa gulvet
j

i lufttomt rum fal-

der alle legemer lige hurtigt
| (jf. bet. 4.1

samt I. Fald l.i slutn.:) Vandfald kaldes
de Partier i Floder eller Vandløb, hvor
Vandmassen „falder" i større eller mindre
Høiåer. Hag.IX.452. || om løvfald olgn.: *i

Høst jeg saae din Skov at visne,
|
Det

Grønne vorde guult, og Løvet falde. PalM.
III.184. »Blomster falme. Blade falde,

|

det er Høst og J)ød.Jørg.D.52. frugten
falder (jf. nedfaldenj j om korn: faldende
moden, (landbr.) d. s. s. faldmoden. Berl
Tid?*l&1907.M.3.sp.2. || om stjerneskud: der
faldt en stjerne ell. (nu alm.) et stjerneskud,
een af (stjernerne) faldt og gjorde en lang
Ildstribe paa Ylimlen. IICAnd.VI.37. Naar
en Stjerne falder, gaaer der en Sjæl op
til Gud. smst.38. Pludselig faldt et Stjerne-
skud. „Jeg ønsker!" raabte hun hastig og
mumlede Noget uhørlig. Goldschm.II.243.
Jørg.D.24. || om nedbør olgn. VSO. Hrz.
D.I.73. Sneefnuggene faldt i hendes lange,
gu\e'RsL2iV.HCAnd.VL36. (poet.:) *en Kjole,
hvid som falden (o: nyfalden) Sne. Éeib.
Poet.IlI.206. billedl: *Frisk opl mine Sø-
gutter flinke! | Paany lader Lynene blin-

ke!
I
Paany lader Tordenen skraldel

|

Paany lader Hagelen ialåe I Blich.D.II.l31.

jf. (nu 1. br.) : Taagen falder (synker nær-
mere tU Jordens Overflade). JW O. billedl:

*Du hastig opførte og faldende Dunst.
Kingo.254. uegl. om fremkomsten af dug:
naar Duggen faldt over Leiren om Natten.

falde

4M0S.11.9. VSO. *Duggen den falder
|
Med

Perlers Gl3Lnds.Heib.Poet.III.444. e. alm..

Il
GI (jf. u. 9.18 falde paa 1^ om (tus)mørke

(sjældnere: nat): sænke sig; bryde frem. Mør-
ket, der falder, medens Vægteren tænder
Lys i Gaderne. Goldschm.V.393. det fal-

dende Tusmørke. Jørg.LT.15. LCNiels.ML.
24. Levin.Hiem.(1919).46. *Natten falder.
FrNygaard.0.61. (jf bet. Lv.) Mørket faldt

10 over (o: overraskede) ham, inden han var
naaet halvt h\em. Pont.SM. 104. || billedl.

(især tD) om sjælelig ell. legemlig tilstand,

der ligesom sænker sig ned over en person.
Da lod Gud Herren falde en dyb Søvn
paa Ada.m.lMos.2.21. da faldt Herrens
Frygt paa Folket. lSam.11.7. *Da faldt det
svært paa min Samvittighed,

|
At jeg endnu

ei beiled til jer' Kaeind. Heib.Poet.IIL436.
i talespr. næsten kun om ro ell. hvile: Gaa

20 nu indenfor . . og lad Hvile falde paa
dig (o: sæt dig rolig hen)\Blich.(1905-07).
11.365. jf. Grundtv.Snorre.IlI.335. Zak
Niels.Maagen.26. KLars.GHF.1.113. „De
troer ikke, hvormange Steder jeg har væ-
ret idag." . . „Just derfor skulde De nu
lade falde lidt Ro paa Dem." Heib.Poet.VL
27. Drachm.F.1.23. \\ om uvilkaarlig, plud-
selig, uoverlagt ytring olgn. (jf. bet. 6.3J;
falde en af ell. (nu) ud af munden olgn.

30 De Ord, der falde eller flyve Een af JAnn-
den. Bahb.(MO.). OeM.A.91. Hrz.IV.198,
Ordene faldt hende ud af Munden halvt
mod hendes Vilje. Pow/.iP.7JJ.35. da han
saa endelig oplader Munden, er det ogsaa
en yderst karakteristisk Replik, der falder
fra hans Læber. OlfRicard.K.122. paa lign.

maade (nu 1. br.): falde en (ud) af tanke,
tankerne ell. f hukommelsen olgn.,

glemmes; (i et givet øjeblik) være glemt. vAph.
40 (1759). Det er ganske faldet mig ud af

Tankerne, Hukommelsen. VSO.
|| (jf. bet,

1.6; bibl.) I ere faldne fra (1907: ud af;

Naaden. Gal.5.4. jj talem. og ordspr. falde
(ned) fra skyerne ('maanen olgn.),

(dagl.) komme (dukke op) paa en pludselig,

overraskende maade (jf. himmelfalden samt
dratte ell. dumpe ned fra himmelen, se III.
sp.922 1.47, 1111 1.13). *Seer man rigtig til,

|

Er det en Søster- eller Broderdatter,
|
Der

50 falder ned fra Skyerne med Eet. Hrz.II.
223. smst.VII.282. Gylb. VIII. 34. være
osv. (som) falden (ned) fra (nu næppe
br.:a.t) skyerne, maanen, himmelen,
(dagl.; jf. himmelfalden j være forvirret, for-

bavset („maalløs"), uforstaaende. (jf: jeg er
saa Hoved-svimled, som jeg nys var fal-

den ned af Maanen. Holb.Hex.II.3). Jeg er

gandske forvirret, det er som jeg var fal-

den ned af Skyerne. KomGrønneg. 11.285.

60 Rahb.Tilsk.180t.83. Jeg staaer som falden

fra Himlen! De er heri Heib.Poet.V.119.
Gylb.II.79. „hvad siger Du saa til Pre-
senten?" — „Ja, jeg er jo som falden ned
fra Skyerne, kan Du vel tænke." EC^ri-
stians.MM.37. Feilb.I.609 (u. himmel;, II.

658 (u. måne;, ogs. om den, der er blottet
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for erfaring, kendskab til menneskene, ver-

den osv.: hun har ikke i mindste Maade
holdt Skridt med Tiden; hun er som fal-

den ned fra Himlen. Gylh.XI.236. Man
skulde troe, at De for et Par Timer siden
var falden ned fra Maanen. Hostr.MLJOS.
falde i god jord, (egl. om sædekomet,
efter MatthJ3.8) isopr om ytring: blive paa-
skønnet; blive modtaget med glæde; have (god)

virkning, den vittighed faldt i god jord I

jf. (ister relig.): falde paa stengrund
olgn., (jf. MatthJS.o) om formaning olgn.:

blive resultatløs; forfejle sin virkning, de
Aar (o: barndommen), hvor intet Ord fal-

der paa KhTppegTund. Pol.yi 1920.10.sp.l.

falde til jorden, se Jord. der faldt en
sten fra mit bryst eU. hjerte (Schand.
UM.337), en bekymring, ængstelse olgn. blev

taget fra mig. Hauch. 1. 247. Hrz.VII.93.
falde i asken, se I. Aske 1 sp. 894^". fal-
de (ned) paa benene (ell. fødderne.
I)agNyh.^Vil921J.8p.4), se I. Ben 3.5. falde
for brystet, se Bryst 3.i. falde i brøn-
den, se Brønd 2.2. der faldt som skæl
fra hans øjne, se Skæl. den, der gra-
ver en grav for andre, falder selv i den,
se Grav. æblet falder ikke langt fra stam-
men, se Æble. 1^) m.h.t. (delvis) under-
støttet ell. behersket, frivillig bevægelse nedad

||

om fugle olgn. (nu næppe br.): dale (ned);
sætte sig (i flokke). Og der faldt rov-
fugle (1871 : Rovfugle slog ned^ paa aads-
\ene. lMo8J5.11(Chr.VI). ruglene falder i

ageren. MothJF33. Bierne falde helst, hvor
der er noget sødt. YSO. H om noget ophængt
ell. fastgjort olgn.: hejses ned; rulles ned;
føres (hurtigt) ned. ^ lade ankeret (Sø-
krigsA.(l?52).§43o. jf u. I. Anker 1j;, sej-
lene falde. Scheller.MarO. lade flaget falde,

se Flag. spec. om teatertæppe: 'Den liden
Villighed, som du Velgieming kalder;

|

Den vises os omsonst, saasnart Forhænget
falder (o : forestillingen er forbi). Wess. 69.

Hele Huset kom i Oprør, saa Tæppet maatte
Mde. FruHeibÆtLivJ.295. billedl.: *Naar
Teppet falder for Jordehvet HeibJ'oetX.
248. især som sceneanvisning i skuespil (ved
aktslutning): Dækket falder under det tre-
die dumpe Tordenslag. Jri^.P. 44 7 O/- I-

Dække 1.3, sp.l233*^). Teppet falder. Heib.
Poet.VII.408. EBrand.GG.49.

|| m. h. t. de-
maskering: lade masken falde, se Maske.

II
om noget, der er i svingende bevægelse

(nedad), (pendulet) falder og stiger altid
til samme Høyde. Kraft.(KSelskSkr.III.
227). hammeren falder, se Hammer, (jf.
bet. 2.1 :j om laag, dør osv. (nu hellere: falde i

ell. til, se u. bet. 9.9 og 9.20): Døren, Porten,
faldt i Laas. VSO. jf (sj.) om bog: (tilfæl-
digt) aabne sig („falde op**) paa et vist sted.

Jeg slaar Bogen op paa Slump, og den
falder paa „Elverhøj". PraMdes.i2.i27. (nu
1. br.) om drøbel: (ligesom) synke ned i svæl-
get paa grund af lammelse af ganesejlet ell.

sygelig opsvulmning (jf. Drøbel 1, Drøbel-
fald^, hendis Drøvel var falden af Tand-

Pine. PA«nia;6.1^i£J756.AV.8.6.
II (jf Bund-

fald^ om tungere bestanddele, opløste partik-
ler, i en vædske olgn.: synke (til bunds).
naar mosevand hældes op i et glas, kan
et helt lag grums falde til bunds idet}
ogs. i forb. falde ved i udtr. falde ved
bunden, synke til bunds; ogs.: brænde paa
(hænge fast). VSO. overf: 'Vinen begynder
nu at falde ved ham, o: han begynder nu

10 at blive beruset. VSO. nu vist kun (især
dial.) om hvad man hører ell. læser (forma-
ning, advarsel olgn.): gøre (stærkt og varigt)
indtryk paa; (om lektie olgn.:) huskes; „hæn-
ge fast". Intet vil falde ved ham af alt,

hvad man lærer paa ham. VSO. Hans ord
faldt ved folk. FrHamm.Kirkehist.III.19.
et Bibelord (der) var faldet ved ham.
MPont.Luther.(1902).30. MDL.lOo. Feilb.

jf. f: det vil ikke falde ved mig (o:

20 det forekommer mig usandsytiligt). MothJF37.
1.3) m. mindre tydelig forestilling om bevæ-
gelse (nedad). Q {tilsvarende udtr. i sv. ty.

osv.; vel egl. om kualeme) om skud: af-
fyres; især m. særlig tanke paa knaldet:
lyde; høres. Ing.LBJ.38. *Der faldt et
^kud langtborte —

| Og eet endnu. Aarestr.
192. JVJensJ).67. Skyderegl.36. O i til-

slutning hertil om lydeligt (pludselig og vold-

somt frembrydende) bifald: (der) faldt .. et

30 tordnende Bifald (tU linedanseren). KLars.
Ci.74. H ^ om et kort (af værdi): blive
udspillet (saa at det ikxe mere er i spil);

„gaa"; spec: blive trukket (ved at der
skal bekendes kulør). De 3 første Matadorer
kan ikke udfordres af nogen ringere Trumf;
men Ponto maae falde. SpHlebog.(1786).46.
VortHj.IV.1.66. der faldt klør es i nu er
alle trumferne faldet

\ U (jf. bet. 6 samt
9.5: falde efter 1) om et ur: falde i ell.

40til slag, se Slag. 1.4) (jf. bet. 7) om noget
løst nedhængende ell. liggende, især stof
(klædningsstykke), haar(lok) osv.: an-
bringe ell. lægge sig (paa en vis maade); i

alm. tiden forestilling om bevægelse: hcenge
ell. ligge (paa en vis maade); have et vist
fald (1.4); ogs.: passe; „sidde", •dunkle
Lokker | Falde om den stolte Pande.
PalM.VIII.65. (en) hæklet Halskrave, der
faldt i Tunger ud imod Skuldrene. Ponf.

50 FL.72. Frakken falder ikke godt i Ryg-
gen. S<feP. hendes haar falder blødt om
tindingerne • gardinerne falder i dybe
folder (ned langs karmen) (nu næppe br.:)

klæderne falder vel efter (ad. VSO.) iiop-
pen. MothJF32. VSO. H (jf bet. U og 7.2;

nu næppe br.) om fodtøj: passe. Skoene
falde vel paa Fødderne. 7S0. 1.S) (jf bet.

1.4 og 7.2 samt u. 9.20 falde til 2) om red-

skaber: falde ^godt, daarligt o/^n.^ i haan-
60 den, passe (efter haandens form); ligge

(godt osv.) i haanden. (egegrenen er god)
til at Kløe (o: prygle) eens Skuldere med,
eftersom den falder vel i Haanden, er
frisk, smiddig og stærk. KomGrønnegJ.316.
(stokken) faldt i Haanden omtrent som
hans egen.KLarsJx.26. Der var altid en

42*
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livlig Drøftelse og Prøvelse (ved køb af
mejeredskaber), om disse Redskaber nu
ogsaa . . faldt godt i Haanden. Halléby.141.

1.6) ophøre; bortfalde; blive til intet;
især i forbAside falde, opJiøre at anvende;
opgive; afstaa fra. Der faldt ikke et ord
(1871: Der blev ikke et Ord til intet;, af

alt det gode ord, som Herren havde talet.

Jos.21A5(Chr.VI). (i) Klæder . . ere Ama-
gerne særdeeles reenlige . . og lade deri
intet falde af deres Fædernelands Brug.
EPont.Atlas.II.219. om sindsstemning olgn.

:

lad icke den Godhed falde, som I har for

min Datter. Eolb. Kandst. I. o. sa. HP. II. 5.

Forundringen falder, sa. Ep. II. 230. *lad
endeel af din U-naade falde. Falsi. Ovid.

114. nu kim, især i forb. lade falde, dels

(1. br., m. overgang til bet. 3.i) om mod: da
faldt deres Mod, og de forskrækkedes.
lMos.42.28. *Den Krigsmand duer ej, som
Moodet falde lar,

|
For (o: fordi) han Be-

lønning faaer ej strax for sine Arr.Fr
Horn.PM.71. dels om plan, (rets)sag, paa-
stand olgn.: Dersom den Forurettede . .

naar hånd Sagen rejst haver . . lader den
falde. DL.l—24—8. Hermed falder og den
Indvending, at et Menneske strax i sin

Fødsel kunde blive renset og helliggiort.

Ew.(1914).L37. *hvis I lader Klagen falde.

Hauch.DV.II.163. Winth.NDigtn.242. Ret-
ten afgav . . sin Kendelse . . Dermed faldt

den Sa.g.JVJens.HF.114. f Ja, som saal

nu maa jeg lå falde (o: give mig, falde til

føje). Kom Gh'ønneg. 11.405. || m. h. t. bet.

„forkastes", „vrages" osv. se bet. 2.3.

2) fra opret stilling bevæge sig ned-
ad til liggende ell. sammenfalden stil-

ling. 2.1) vælte (om); styrte (sammen);
ogs.: ødelægges; tilintetgøres; om leven-

de væsener: falde (omkuld); styrte (om)
(if. bet. 9.15^. Falder gammelt brøstfældigt
Hus paa nogen Mand til Døde (o: saa at

han dræbes).DL.6—ll—12. Eiv.(1914).1.176.

*Faldet er nu det ene Taarn,
|
Og Krattet

voxer af Gruns. Oehl.L.1.296. Orundtv.SS.
1.69. jeg snublede, dog uden at falde, ved
at springe af Baaden. Molb.Dagb.157. *0m
Verden falder eller staar, |

Han (o : studen-

ten) mellem Oldtids vise gaaT.PMøU.1.37.
den menneskelige Gang (er) en fortsat

Falden. Kierk.IV.204. falde bagover, se III.

bag 5.18. han faldt saa lang han var,
se Tang. || falde i staver, se Stav(e).jt/.

(1. br.): Rokken (er) falden i Pinde. CÉtv.
GS.159. Trapperne faldt i Sten af Ælde.
SMich.Gio.137. falde i am dam, se Am-
dam. falde i fisk, se I. Fisk. falde fra
hinanden, skilles ad i sine sammenføjnin-
ger osv., se hinanden, jf. : saa meget større

er Æren for, at det hele ikke faldt skilt

Sid. DagNyh.^*/iol921.2.sp.3. \\ falde over,
snuble, ferne om paa grund af en hindring,

som man ikke har bemærket ell. taget sig i

agt for (jf. talem. ndf.). han faldt over en
sten

i
(uegl., især dagl.:) 'falde 'over ell.

falde 'over (jf. u. bet. Li), finde ved et (hel-

digt) tilfælde. Schand.TF.II.285. (Holberg)
faldt over de Dagbøger, hans Husbond .

.

Éaa sine Rejser havde ført. Brandes.I.18.
t vellykket partie carrée lader sig ikke

lave, arrangere, indbyde til — man maa
falde over det. Bogan.I.51. De syede Som-
merkjole til Ditte af blomstret Muselin,
som Fruen tilfæld^ var faldet over for
godt Køh. AndNx.DM.IV.149.

|| om korn
10 olgn. : kornet falder for leen (o : høstes; jf.

bet. 2.i)
i
kornet er faldet mange steder

(o : er slaaet til jorden af regn og blæst ell.

tynget ned af aksenes vægt)
\ || om blomster

:

miste skønhed og flor; visne olgn. (jf.: Fal-
den . . kaldes det som er vissen. Moth.F43).
*alle de favre Blommer . . | De falde hver
evige Sommer,

|
Og rejses igjen hver Vaar.

Blich.D. 11.82. afplukkede blomster falder
meget hurtig

j jf.: *Kom, Phillis I kom og
20 see . .

I
Din Skiønhed engang falder (o

:

ligesom rosen). Stub.65. sj. (jf. bet. 3.4^; Hans
Haar er graat . . hans Aasyn falden (o:

falmet, blegnet). Kierk.I.201. |j .^ om aarer:
føres fra lodret til vandret stilling (for at

være klar til roning; mods. rejse^; i komma/n-
doudtr. lad falde Aarerne I Scheller.MarO.

\\

(jf. bet.5.2; nu næppe br.) falde i barsel-
seng, komme i barselseng. Holb.Hex.IV.l.
Falsen.D.5. Oehl.XVI.95. f Han er falden

M hastig syg. vAph.(1764). || faldende syge
ell. sot {ænyd. gUa. faliende sot ell. siuge,

jf. SV. fallandesot (-sjuka), ty. faUende sucht,
lat. morbus caducus; se ogs. I. Fald 2.1, Fald-
sot, Falde-, Faldensyge; med.; nu sj.) syg-
dom, hvorafman pludselig falder om ; ligfala;
epilepsi, faldendis Sot. DL.3—16—14—7.
Faldendesyse. Apot.(17911226. VSO. MO.
Pamim.2007i\ gaa, være olgn. paa falden-
de fod ell. (nu kun dial.) fode (Høysg.S.

4a 296. FrPoul8en.L.153. Kvæmd.) {ænyd. d. s.,

SV. på faUande fot; nu næsten kun dial.) 1.

være nær ved at falde (om). „Du var nok
paa faldende Fode" o: Du kunde let have
faldet. Kværnd. om bygning: være faldefær-
dig; billedl.: (i Chr.fi.s) sidste Regerings-
aar stod . . den katholske Kirke i Nor-
den paa faldende Fod.CPalM.0.411. 2. om
frugtsommelig kvinde : være nær ved sin ned-
komst (jf. u. bet. 9.15 falde omkuld^. Høvsg.

50 S.296. VSO. Schand.F.122. Pont.DB.III.15.
Kværnd. 3. (si.) være paa nippet til. Du
var . .paa faldende Fod til at blive Kap-
tsiln.SFenger.HavetsGave.(1909).56. || talem.

:

han (gaar og) falder over sine egne
ben (3; uden at foden støder imod nogen
egentlig hindring; især om den, der gaar
klodset og usikkert). Heib.Pros.VI.362. Hrz.
XI.335. ordspr.: træet falder ikke for
det første (ell. eet) hug, siges dels som

60 opmuntring til vedholdende arbejde (jf. MO.
Mau.2599), dels som udtryk for fortrøstning

over for angreb olgn. jf. Hrz.XII.336. 2.2) om
levende væsen: styrte (især død) om; dø
(pludselig), (de) tillavede deres Spiser af

faldet Qvæg, selvdøde Sviin og andet des-
lige. TT^m<;t.FJJI.305. Det er især ved For-
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aarstid, at det af (kulde og manglende næ-
ring) medtagne VUdt „falder", det kan
ikke taale de mange frembrydende Spirer

og K^nopper og dør af Tarmbetændelse.
SaWII.701. jf. Faldvildt, i alm. rigsspr.

kun om person : styrte dødelig saaret til jorden

;

(iscer:) dø i krig ell. for vaaben; fældes;
blive dræbt. *Vi vil seire eller faiåeMahb.
Tord.107. 'Jeg læser om de Faldne paa
Kampens Vei,

| Jeg læser den rædsomme
liiste.HeibJPoet.IX.ll. *Han stod ved fjerde

Christian, |
Da Dannerkongen idlåt. Holst.

1.145. *hvis jeg ikke falder, kommer jeg
nok hjem \g\en!PFaber.VV.2. Rørd.GK.221.
falde i krigen

i
(højtid.) i udtr. som falde

ved ell. oftere for sværdet (3Mo8.26.7.
Jos.8.24), for sit land (Bahb.Tord.42),
paa ærens mark, for fjendehaand
olgn. uegl. (højtid.): *den Mægtige i Nor-
den

I
Er falden (o: Fr.V er død). Eu:(1914).

1. 98. Døden tager haardt, ogsaa uden
Vaaben. For kort Tid siden faldt Jakob
Knudsen og nu Axel 0\Tik.VilJiAnd.FM.
223.

Il
falde paa sin(e) gerning(er)

eU. (højtid.) paa sin synd (Oehl.AV.88J,
egl.: dø under tcdøvelsen af sin gerning (stn

»ynd); bøde med livet for hvad man har for-
brudt; rammes af sin skæbne. Kong Abel
blev (ikke) myrdet: han faldt paa sin Gjer-
ning. IngÆM.1. 7. jf. : Helten staaer og fal-

der aldeles paa sine egne Gjeminger. Kierk.
1.121. 2.3) (jf. ogs. bet. i) ikke erkendes
duelig ell. efter ønske; vrages. | om per-
son: startes fra sin magtstilling; imod 8t7»

vilje atgaa (fra sit embede olgn.); afskedi-
ges. Ved den LeLUghed faldt adskillige af

de høie Ministre, Embedsmænd, &C.VSO.
Naar Ministeriet falder. PCVHansen.(shie-
spiltitel.1911). I Rødevejrmølle Sogn er
Læreren faldet paa, at (o : afskediget fordi)

han gik med løse Manchetter. Blækspr.1914.
26. ogs. d. s. s. falde for aldersgrænsen (se

Aldersgrænse 1) : Den gamle Oberst . . stod
for Tur til at falde uden at blive General.
Schand.O.II.238. en falden storhed, se

Storhed.
||
(m. overgang til bet. 1(6), jf. u.

bet. 9.U falde igennem 1) d. s. s. dumpe 2.

1909 fulgte (Høgsbro) Neergaard i Forsvars-
spørgsmaalet og faldt derfor i sin Kreds
Maj samme Aar. Biogr.HaandleksJI.(1922).
1 72. han skulde have taget studentereksa-
men i sommer, men faldt i latin >

j| om
skuespil eU. (teat.) skuespiller: ikke gøre lykke
(paa scenen); gøre fiasko. Drachm.F.II.
226. (skuespillet) faldt totalt, idet Udførel-
sen svigtede paa næsten alle Punkter. Berl
Tid.'y9l916.M.3. jf: ((skuespilleren) Gaar
hen til Sufflørkassen). „Kæreste, bedste
Frøken, De maa ikke lade mig falde (o:

svigte mig) idag, ikke et eneste Øjeblik,

—

lover De mig det?" — Suffløsen: „Jeg
skal nok passe paa Dem, Hr. L." SvLa.SD.
80. 2a) om fæstning olgn.: ødelægges ved
bombardement olgn.; indtages; erobres. Ba-
bel er falden, den er falden, og man haver
kastet alle dens Gudebilleder knuste til

Jorden. Es.21. 9. *Han havde ei seet, at

Byen faldt
|
For engelske Blus og Brande.

WinthJVjSO. | om spillebrik: tabes; blive
slaaet; gaa ud af spillet. VortHj.IVl.
68. H (sport.) om gærde i kricket: tabes. Et
Gærde falder (o: spilleren gaar ud), naar
en af Overliggerne rives ned. GymnJI.55.
2.5) (nu næppe br.; jf. bet. S.i) om overgang
til ringere tilstand: komme i forfald, i en

10 daarlig forfatning; i udtr. oprette sine fald-
ne sager, nu maa han dleene være be-
tænkt paa at oprette de faldne Sager. Holb.
Abrac.iII.6. sa.Kh.705. 2.6) i moralsk hen-
seende, (jf. bet. 3.*:) (den) unge Kvinde, som
kunde falde saa dybt (o: stjæle). Schand.BS.
258. falde for fristelsen, se Fristelse.

MCPJ" abs. (relig.J: fejle; synde, hvo som
tykkes at staae, see til, at han ikke falder.

lCor.10.12. (jf.PalMJL.lIlJi31). Det er

20 en stor Trøst for mange Mennesker (at)

nogle Helgene . . og have fuldet. FrHom.
PM.47. 'Naar der sørges, naar der faldes,

|

Altid der (o : i den kristne kirke) er Hvilen
sødl Grundtv.SS.1.64. GylbJX.75. *Stam-
mefader (o : om Adam) for den faldne Stam-
me,

I
Som faldt, som falder og som falde vil.

PalM.1.84. Krarup.L.299.\m.indholds-obj.:
én Gang var han falden Faldet. JPJac.iI.
262. perf. part. falden brugt som adj.: som

30 har fejlet ell. syndet: syndefuld. *Adams hele
faldne Køn. SalmHj.361.4. Grundt v.PS.III.
198. *er der saa stor

|
En Skjønhed paa

den faldne Jord? Kirkelia SamkrJ8o7.117.
falden engel, se Engel. »i. overgang tU
bet. 6.2: faldne, {som overs, af lat. lapsi;

relig., foræld^ kristne, som i oldkirken faldt

fra i forfølgelsestider. Sal.^YII.699. | w.
prægnant bet. om en kvinde: lade sig for-
føre. Jeg fait selv engang for en Person,^

40 som jeg end ikke var forlovet med, men
jeg er lige god Jomfnie for det. Holb.Hex.
IV.1. en Staldkarleskønhed, som Kvinder-
ne .. i Hobetal falder for. Brandes.YIlJ.96.
iscer i perf. part. brugt som a^. : forført;
prostitueret. MO. faldne Piger. Jroewi-.XTT.
143. Magdalenehjemmet . . til Optagelse
af forvildede og faldne Kvinder. Airak.

1920J.193. HMatthiess.DKJ3. 2.7) (jf. bet.

4.7 samt u. 9j4 falde ned 4:) om frivillig be-

50 vægelse: kaste sig ned; m. flg.præp. f Pau-
lus gik ned, og faldt paa ham (1819: ka-
stede sig over ham^ og omfavnede ham.
ApG.20.10(Chr.VI). ^ falde til dæks (jf.
I. Dæk 2 sp.l230 1.31 samt u. bet. 9.M falde
ned 4:). ScJieUer.MarO. falde (ned) paa
sit ansigt, se Ansigt 1.2. falde (en) til

fod(e), se Fod. falde paa (sine) knæ
olgn., se Knæ. falde i ell. paa sit sværd^
se Sværd, (overf.:) falde til føje, se Føje.

60 3) om (overfladen af) flydende, sammen-
trykkelige legemer olgn. : sænke sig; synke,
(især mods. stige/ 3.1) om vædske (over-
flade). Gud ihukom Noah . . og Vandet
fsddt IM08.8J. Elven falder. vAph.(1759).
ØrstJ.43. LCNiel8.ML.25. faldende Vande.
SchellerJiarO. (jf. u. bet. 9.22 falde ud 2).
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jf. bet. 3.2: Qvægsølvet falder i Veirglasset.

MO.
II
om sammentrykkelige ting olgn.

(jf. u. bet. 9.19 falde sammen 3). Lad (kage-

dejen) bages saa længe indtil den begynder
a.tMde. OeconH.(1784).I.270. Hvad tænker
en Værtinde paa før Middagen? — Hun
beder en hurtig Bøn til, at Stegen ikke
maa være brændt og Buddingen ikke fal-

det. ERode.S.48. hans kind har været meget
opsvulmet, men nu er hævelsen begyndt
at falde

| 3.2) om barometer, termometer (egl.

om vædskeoverfladen , jf. bet. 3.1^" vise la-
vere gradeantal; gaa ned. Veirglasset
stiger og falder ved Luftens Forandring.
YSO. Barometrets og Thermometrets Sti-

gen og Yd\åQn.smst.II.23. Drachm.STL.
227. Barometret er faldende ved Irland.

NatTid:'Vil921.Aft.6.8p.l. \\ om feber, tem-
peratur olgn.: aftage; mindskes, feberen,
temperaturen er faldet i løbet af natten

j

3.3) (jf. bet. 1.6 og 2.6) om værdi, pris, varer
olgn.: gaa ned; blive billigere; om varer
olgn. siges ogs.: falde i pris, kurs, værdi.
Prisen begynder . . at falde. Holb.Jean.
III.4. om Actierne vilde stige eller falde.

Seidelin.217. Huse og Gaarde her i Byen
falde i Priis. Stampe.ll.463. Bantzau.D.Nr.
36.45. „Jeg ventede paa, at Ejendommen
skulde falde!" — „Ha de De da tænkt paa
at købe?" Wied.(Tilsk.l911.I.404). overf (jf.
Aktie 1.2 slutn.): (N. N. er) bleven lustiti-

arius igien, ved hvilken Forandring man
siger, at Mr. L.s actier temmeligen ere
tsddne.Langebek. Breve. 27. siden enhver
sølle Versemager er begyndt at pynte sig

med (digtertitlen), er den falden i Kurs.
Pont.A.87.

II
ni. h. t. anseelse, omdømme olgn.

De er falden dybt i mine Øjne. Hostr.SpT.
IV.12. han er faldet (stærkt) i min agtelse,

i sine medmenneskers omdømme
i
3.4) af-

tage i styrke, antal olgn.; dale (2). hans
Aandedræt antager den ejendommelige
Vexel mellem Stigen og Falden, og 5 Mi-
nutter derefter er han død. OBloch.D.^I.90.
om vind (især .^): vAph.(1759). Nu be-
gynder Stormen at talde.VSO. Gjel.T.261.

Scheller.MarO. om solvarme (1. br.): hen ad
Aften, da Varmen faldt. JVJens.EE.26. sj.

{jf. fr. le jour tombe): i det sitrende, æg-
gende Lys mellem den faldende Dag og
det kommende Mørke. EBrand.UB.69.
om damptryk: Dampen falder. Scheller.MarO.
TeknMarO.27. \\ om tone(højde), rytme olgn.,

især præs. part. faldende brugt som adj.

*Hvor got at Fuglen . . | Kan quiddre . .
|

Hvor lifligt falder den og stiger høyt. Ew.
(1914).1.179. der var en Orden i Tankerne,
en Stigen og Falden i Stemmen. FrSneed.
1.429. Akcent nr. 2 (i svensk) består i en
dyb, faldende tone . . med et spring opad.
Jesp.Fon.605. faldende diftong, seDif-
tong. faldenderim, (nu sj.) tostavelsesrim;

kvindeligt rim. (Kalk.1.498). jf. : de qvinde-
lige (rim kaldes) obtusi, stumpede, (ell.)

descendentes, fordi man med den sidste

Stavelse . . ligesom afstumper Talen og

falde

lader den ta\åe. JBaden.Oram.277. jf. bet.

3.2: de deels stigende, deels efterhaanden
faldende Grader af en barnagtig . . Elskov.
Ew.VIII.89. Forhøjelsen af Lærerlønnen
maa ske efter en faldende Skala. Nord-
sjælland.''/sWOS.Lsp.l.

II (1. br.;jf. bet. I.q) om
stemning, især mod: aftage; synke; dale.
da frygtede alle Hedningerne . . og Modet
syntes saare at falde paa dem. Neh.6.16.

10 4) have ell. faa (tage) en vis, i alm.
nærmere bestemt, (bevægelses)retning.
4.1) (jf. u. bet. 9.22 falde ud S) om vandløb:
strømme i en vis retning paa grund af
lejets hældning; rinde; løbe; nu især ((S)
m.præp.i: udmunde. Odense-Aae .. fal-

der i Steege-Strand. EPont.Atlas.I.531. En
stærkt rindende Aa falder igiennem hans
Mark. FSO. Alle Strømme falde tilsidst i

Havet. smst. Vandet samler sig i Dalen af

2» Bække, der falde fra Bierghøiderne. MO.
(floden Eger) falder . . i Elbens venstre
BvQå.SaUVI.757. 4.2) (jf u. bet. 9.1 falde
af 4:) om flade, terræn, (jord)lag, malmaare
olgn.: sænke ell. strække sig nedad; have
nedadgaaende retning; skraane (nedad);
hælde; have fald (4.2). Fursøen . . ind-
rammet af det stigende og faldende Ter-
ræn. Schand.VV.324. et Sted, hvor Bane-
linjen falder stærkt. Pol.^^/d908.1. Kassen

30 (til kaniner) bør have faldende Gulv eller

være skraat opstillet. VortHj.1114.22. Hasle-
systemets Kullag „falder" (skraaner ned
ad i Jorden) mod Syd. Bornh.Samlinger.XI.
(1917).17. 4.3) (jf %i. bet. 9.1 falde af 5; ^
om skib (ell. den styrende): dreje (sig) med
stævnen bort fra vindretningen (mods.
luve j. falde fra Vinden, som Skibe. vAph.
(1759). Norden for Hveen vUde det uskyl-
dige Skib hverken falde eller luve. JJPa-

40 ludan.Er.ll2. Der blev commanderet: „luf!"

. . men en anden Stemme lige ved Rattet
raabte i det Samme : fald. CBemh. VIII.
208. Drachm.SS.48. saa siger jeg, idet jeg
atter falder fra Vinden. sa.STL.93. Schel-

ler.MarO. 4.4) (især .^) om vind; dels (jf.
bet. 7; 1. br.) have en vis retning. Vin-
den falder nemlig næsten altid heel nord-
lig i Havnen. StBiUe.Gal.III.2. dels: faa
(dreje sig om i) en vis retning; gaa om

50 i et vist verdenshjørne, vi (laa) for Vind-
stille . . tU Løverdag Aften. Da faldt Vin-
den østlig. Grundtv.E.3. Drachm.STL.74.
Vinden var i Færd med at falde sydligere.
sa.SS.77. 4.5) om færdselsretning: føre et

sted hen ell. i en vis retning; nu kun om vej

olgn. i forb. m. gen. ell. ejendoms-pron. for
(m. overgang til bet. 6.4^ at betegne ubestemt

mulighed, tilfældighed olgn. (især m. præp.
om ad ell. forbiø, ellers falder Klocken 3

60 hendes Vey her. Holb.Jean.(1724).IIL2.
man raadede mig at reise til Carlsbad.

Min Vei faldt over Halle.JSneed.J7. 55.
Ew.VI.261. Den 27 Febr. falder den Ham-
borger agende Postes Tour tiUige til ij\-

land. Adr.^/il762.sp.l3. Man maa kiørc

hvor Veien falder. VSO. SvGrundtv.F^
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11^31. dersom hans Vej en Dag skulde
falde om ad Bøstrup Præstegaard, vilde

det fornøje (præsten) at se ham. PonfXP.
Y11.30. se ind (o: besøg os), naar Deres
vej falder her forbi j 4^) iscer m. præp.
paa: (isoer pludselig, tilfældig) rettes imod;
ramme. || om blik ell. øje(kast). *(mit

øje) Stirred saa fast og saa nøje
|
Rundt

om en Frelse og fandt . . hvor det faldt,
|

Gud overalt. Grundtv.PS.1.3él. hans blik,

hans øjne faldt paa den unge pige
j

(bibl.:)

jeg vil ikke laoe mit vrede Ansigt falde

paa Eder (o: lade vrede blik falde, se med
vrede paa eder). Jer.3.12. H om lys(straa-
ler) olgn. Sol- eller Lysstraalerne falde

derind, derigiennem. VSO. Fru Ingeborg
(rev) Sløret fra sit Ansigt, og Lampelyset
faldt paa et dødningeblegt . . Ansigt. Ing.
EM.Il.192. *dér sidder Gubben Mimer

|

i dæmringsdunkle Haller,
|
hvor Solen (o:

solstraaleme) aldrig falder
I
med sine gyldne

StnmeT.Stuck.D.46. lampelyset faldt i lange
striber hen over loftet > spec. m. præp. i

(jf. u. bet. 9.9 falde i 3^ om sollys: angribe
(huden); gøre (huden) irriteret (sygeligt

rød osv.). i stærkt Sollys, f. Eks. mellem
Klitter, vil „Solen falde i" den . . blege
l^Vid.. AmMøU.Sundhedsl.370. i sa. bet. (nu
1. br.): hvor Solen er faldet paa Deres
Næsel ECAnd.IL80. jf (landbr.) m. h. t.

kom : solfald (kaldes) pletter i kornet, hvor
solen er faldet i det. Feilb.III.460. jf. bet.

4.4: Vinden falder i SeUene. VSO. I om
samtale: (pludselig) tage et vist emne til

behandling. Samtalen faldt paa Revolu-
tionen. FrSneed.I.302. Blandt Andet faldt
ogsaa Talen paa Middelalderen. HCAnd.V.
118. t m. præp. fra: forlade et vist emne.
Samtalen faldt strax fra den forrige Ma-
terie. PÆHet6.f7S.8. H (m. overgang til bet.

6.4^ om ansvar, skyld, mistanke, straf olgn.

Skylden falder paa ham. vAph.(1764). Nu
falder Straffen over min Broder. Schand.
BS.424. Det viser sig, at Ansvaret for
Katastrofen falder paa flere. PoI.*^/b1921.6.

sp.5. H (m. overgang til bet. 5s og 6.4^ om
hd(kastning), valg olgn.: udpege; ramme.
Lodden faldt paa Jonas. Jon.i. 7. Vallet
var falden paa Her Bormester von Btg-
men.Holb.Kandst.V.2. fulde samtlige Vall-
herrers Stemmer paa ham. sa. Hh. 1.497.
*Skjøndt Hjertets Valg paa Manden ikke
ialåeT.Heib.Foet.III.55. ordspr.: Kjærlig-
hed er en VUlie; den falder lige saa let

paa en Løg (ell.^aa. SkaTn.Lieb.DQ.II.138)y
som paa en Liiie.Mau.4683. jf.FeUb.II.
154. 4.7) m. h. t. frivillig bevægelse; (om
person:) pludselig bevæge sig i en vis ret-

ning; styrte; kaste sig; ile. falde i ell.

paa (en baad), ^ springe ned i, bemande.
(Kalk.V.229). Scheller.MarO. SaUVII.699.
falde (en) om halsen, se Hals. || m.ht.
fjendtlig handling ell. optræden; om krige-
risk indfald (nu : falde ind, se bet. 9.13j : vor
Helt . . nøyedes med at falde her og der
i Land, og Brand-skatte sin Herres Fien-

der. EPont.(KSelskSkrJlJ20). falde i haa-
rene paa (en), se Haar. falde (en) i flan-
ken, i ryggen, se Flanke, Ryg. || m.h.t.
forstyrrende ell. hindrende fuindling ell.

optræden: gøre indgreb (i), falde en (ind)
i næringen, embedet, forretningen
olgn., se Næring, Embede, Forretning, fal-
de (en) i talen (nu næppe br.: i ordet.
Sibb.I.142; jf. ogs. u. bet. 9.13 falde ind 4=),

10 afbryde (m. en phidselig bemærkning). Til-
lad mig, at jeg fdder Dem i Talen. PAMeib.
TJS.119. Drachm.VT.260.

i|
falde "over

(jf. overfalde^, orn person: ivrigt give sig i

lag med (en anden, som man interesserer sig

for, vU udspørge olgn., ell. som man er vred
paa); gaa løs paa; kaste sig over. H.
(der var overladt til sig selv i selskabet) faldt
over en gammel Herre, som han ikke
havde nogen Anelse om havde været Po-

20 litiker. Tops.II.124. Anna traadte grædende
ind. De faldt forundret over hende med
Spørgsmaal fra alle Sider.AndNx.PE.I.113.
han faldt over mig med de groveste skælds-
ord

i

5) m. h. t. iscer pludselig, ufrivillig
eU. tilfældig forandring af tilstand eU.

forhold; i alm. i forb. m. præp. (i, til, fra,

paa ofl.). 5.1) m. h. t. udsUig af (persons)
tilbøjelighed, sympati, tilslutning, an-

30 tipati olgn. |l (nu sj.:) falde til (noget).
1. slutte sig tu; gaa over til (et parti olgn.).

lader os falde (1871 : gaae over^ til de Sy-
rers \eyr. 2 Kg.7.4(Chr.VI). MaU.SgH.114.
Næsten alt Folket . . faldt nu atter til Knud,
uagtet det nyUg havde svoret Kong Svend
Troskab. Molb3H.II.254. Til de forsagte
vilde (Laurids Skau) sige: „Gaa hjem her-
fra; siden, naar vi bliver de stærkere, fal-

der I dog til os." Rosendal.D.1.219. m. h. t.

40 mening (nu næppe br.): Jeg begynder nu
efterhaanden at falde alt mere og mere
til din Meening. 5mAw,I..56. VSO. m.h.t.
vane, tilbøjelighed olgn.: Menniskets Na-
tuur er at falde (nu ."gaaj fra en Yderlig-
hed til en 2Jiden.Holb. UHH.III.8. Oehl.T(Ue.

(1822).14. 2. hengive sig til; give sig af
med. (jf. u. bet. 9.8 falde hen 5). Gram.Breve.
40. De fleeste Studeringer, som jeg er
falden tU i min Ungdom, inclinerer jeg

50 endnu tU i min Alderdom. Overs.afHolbLev-
ned.249. Moliere (og) Holberg forestille

alt for tit Giftermaal som den voveligste
Gieming, en Mand kan falde til. Tode. V.6.

især m. nedsæt, bet.: henfalde til; blive
forfalden til. de ere faldne til Melan-
choUe og Brendeviin.-ffoZftJ'ean./.^. falde til

Spil. vAph. (1 764). Tode.(Rahb.LB. II. 429).
PAHeib.Sk.I.123. en vis Hypochondri, som
. . hun nu og da falder til. 0rst.BrJ.2OO.

60 *Altid falder
|
Du til (o: falder tilbage til)

det gamle Hedenskab. Oehl.P.328. falde tU
eU. (dial.) i drik, se Drik 2 (sp. 956 1.42). f
ens sind (ell. lyst. Høm.Moral.1.86) falder
til en anden, en fatter kærlighed tU, bliver

forelsket i en anden. Hvorfor skulde saadan
riig Junker gifte sig uden med dend, som
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hans Sind Mdev m? Holb.HP.L4. der blir

aldrig got Ægteskab af, hvor Sindet icke
falder til hinanåen. KomCh-ønneg.I.122.

\\

falde fra føden ell. (egl. om kreaturer,

spøg. om mennesker^ fra foderet, (dagl.,

1. hr.) ikke (rigtig) ville spise (æde); „gaa fra
appetitten"; „gaa fra foderet". Og saa var

i'
eg falden ganske fra Føden. Valløe.D.81.
i^ mer ell. mindre hurtig, ufrivillig ell.

tilfældig komme ell. glide over i dl. ud
af en vis situation ell. tilstand.

|| (nu
næppe hr.) m. h. t. vejrforandring: falde
i, d. s. s. falde i med (se u. bet. 9.9). (det)

fait i Tøeveyer. Æreboe.93. lslKyst.62. Paa
den Tid af Aaret pleier det gierne at falde
i godt . . Veir.ySO. jeg vil ikke faae Tid
til at kjede mig . . om det end falder i

Regn igjen. UngdGl.III.225. || især om per-
son og m. h. t. (overgang til) en ubehagelig,

ulykkelig tilstand, i talrige forb. m. præp. og
siwst., om hvilke i alm. maa henvises til vedk.

subst., bl. a.: falde iblandt røvere, fal-
de i fjendehaand, falde i nogens hæn-
der, falde i baghold ('3fO.^, i snaren,
(Holb.Philos.III.7), i strikken (sa.Tyb.Y.

1; nu 8j.); endvidere (m. bet.: blive genstand
for, blive ramt af): falde i fristelse, i

unaade, i ulykke (Ords.13.17), nu næppe
hr.: falde i armod (vAph.(176é)), i for-
agt, i (ens) ugunst o/f. m. h. t. sygdoms-
tilstand, sjælelige ell. fysiologiske tilstande og
forandringer ell. udtryk herfor (se i alm. u.

vedk. subst.) : falde i afmagt (se Afmagt
1.2), i besvimelse, i dvale (se I. Dvale
l.i), i søvn olgn., falde i forundring,
rørelse, tanker olgn.; falde i graad
(jf. f: *Jeg . . i Hierte-Siik og Taarer falde
xasc3i.Falst.0vid.ll), i latter, i sved, i apo-
pleksi (Tode.ST.1.83), i (en) sygdom
olgn.

II
paa lign. maade m. h. t. en vis virk-

somhed, bevægelse olgn.: falde i galop, skridt,

trav (jf. u. bet. 9.i7 falde over 2). jf. : en
gammel hvidhaaret Mand, der altid falder
1 iisipoleonsstillmg.Buchh.UH.48. \\ m. h. t.

overgang fra virksomhed, uro olgn.: falde
til hvile, til ro, se Hvile, Ro. falde til

patten, se Patte. || falde i snak, i pas-
siar, (ogs.:)i en bog, en avis oi^»., (dagl.)

blive optaget af en samtale, en bog osv., saa
at man glemmer tiden, ikke kan holde op
igen olgn. de vai' faldet i Snak. KLars.GV.
6. Han kjøbte Bogen og faldt i den, hjem-
me i Nørresøgade, før han havde faaet sin

Overfrakke sd.JakKnu.AJl. Hjortø.GU.94.

8t falde i en straf, en bøde, (egl.jur.)

live idømt, ifalde straf osv. vAph.(176é).
Naar En har et Es, og derfor af Forseelse
tæller en Konge eller sligt, saa falder han
. . i den Straf, som ved Spillets Begyndelse
derfor var ta.stsa.t. Spillebog.(1786).91. (han
skulde) falde i en Bøde til Kongen af 20
Gylden. Allen.V.187. falde i arv, arve, se

Arv 8.1 sp.871 1.52.
|| f falde i en misger-

ning, en fejl olgn., komme til at begaa en
misgerning, osv. (jf. u. bet. h.\). Gram.(KSélsk
Skr.II.91). jeg er overbeviist om, at jeg al-

drig skulde have faldet i visse ødelæggende
Feil, dersom man ikke havde revet min
Skytsengel . . fra mig.Ew.VIII.113.

|| f
falde 'til m. flg. inf: 1. m. h. t. forandnng
i helbredstilstand ell. vejrlig (jf. ovf.): be-
gynde. Det falder til at blæse. F/SO. min
Frøken faldt til at skrante. Blich.(1846).V.
182. 2. (ved et tilfælde, imod sin vilje) kom-
me til (at gøre noget); ogs. d. s. s. falde paa

10 (se bet. 5.d). jeg har maat med en Gesvin-
dighed skaffe Liget af Huuset, at Hånd icke
over det Bedrøvelige Aasyn skulde falde
til at giøre noget Ont ved sig selv. Zbm
Grønneg.1.265. Spectator.425. 5.3) m. præ]).

paa: (pludselig ell. tilfældig) faa ell, gribes
af (en tanke, idé olgn.; især om tanke osv.,

som kommer belejligt, klarer en vis vanskelig-
hed, skal efterfølges af tilsvarende handling
olgn.). Holb.Kandst.III.2. Alt hvad jeg fal-

20 der paa i Verden, saa skal der endelig
være noget i Veyen. Mol.E.(l 723).Al ». der
var een af Selskabet, som fddt paa, om
det ikke maatte være en nyere chinesisk
Stok, som man havde sat den gamle Kjiap
paa. Langebek.Breve.130. jeg falder paa (nu
alm.: faarj det Indfald at bede ham om
Tobaksdaasen.ÆJi<;.FJ.5i9. Hun kan falde
(nu alm.: findeø paa de største Urimelig-
heder.F/SO. *neppe kommen

|
Til Slesvig,

30 falder han paa andre Tanker. Oehl.EA.209.
Jeg bange? — hvor falder Du paa det (o:

hvor kan du tro det)? Oversk.1.456. Mageløst
var det, om hun selv kunde bringes til

eller falde paa at hæve Forbindelsen. Eierk.
VI.347. EÉrand.M.90. (sj.:) komme i tanker
om (i et givet øjeblik). Jeg kunde ikke falde
paa hans Navn.FSO. f falde paa noget,^
laae Lyst dertil. vAph.(1759).

6) som udtryk for fremkomst (opstaaen)

40 ell. eksisteren (tilstedeværelse) olgn. 6.1) (nu
1. br.) i alm.: forefindes ell. forekomme
(især hændelses- ell. lejligJiedsvis) ; være; til-

byde sig. om Havren falder det Raisonne-
ment, at man Siunes, (N. N.) trænger mere
til, deraf at kiøbe end at sælge. Gram.Breve.
168. Hvad nova literaria. (o: litterære nyheder)
her falder, tviler ieg ikke paa, at Pater
Dass jo meddeler. Langebek.Breve.228. Frue
Etatz Raadinde W. har bedet mig lade sig

50 vide, naar der faldt nogen LeiMghed tfl

Kraagerup. sms<.79. man (kan) kiøre op
til det Øverste (o: af Rundetaarn), hvor
der falder en behageli|^ Udsigt over den
hele Bye. EPont.M.en.IlL465. *Viin, og
Drikkeviser faldt i Mængde. Bagges.Ungd.
1.214. MO. (jf bet. 6.2:) Her falder godt
Fiskerie, og tillige nogen Handel med
Kjødvarer. Is/^t/8<.70. || det falder tyndt
med, (dagl. ; nu 1. br.) det staar smaat til

60 med; der er ikke meget af. (jf. bet. 7.2: Kor-
net falder noget tyndt, FSO.;. *tyndt det
falder

| Hos os med Underviisning 1 1 Chri-
stendom. Eeib.Poet.X.195. PalM.IL.III.19,
l| t m. fl^. inf. : falde at sige osv., være (lej-

lighed til) at sige; burde ell. maatte siges

olgn. Jeg lader det da aldeles over til
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(Deres) gode Betænkning, hvad derved
videre kan falde at agte. Gram.BreveJ.09.

Documenteme og BUageme falder at sige

paa, at de ere alt for mange, smst.213. jeg

frygter, der vil ikke falde meget for mig
atfortieneJ'atwcZaJ^J?^. StampeJ.386. MO.
6^) om produkter, udhytte osv. H »j. (jf. u.

bet. dj. falde af i): der (blev) i Begyndelsen
(da Hostrup var blevet præst) ingen Tid . .

til Digteren. Efterhaanden faldt der dog
i Ny og Næ en Lejlighedssang. GeorgChri-
stensen.(Biogr.Haandleks.II.(1922).151). ||

(nu sj.; jf. u. bet. 9.20 falde til 5^ om natur-
produkt: findes (som frembragt af natu-

ren); forekomme; vokse osv. Af Limfjor-

den falder paa dette Sted (a: ved Thisted)

om Sommeren en Del Aal, som faaes ved
Pulsvaade. CUJ736. (JySaml. 4R. III. 233).

det (er) bekiendt nok, at Salt i Engelland
hverken falder eller forarbeides. Stampe.I.

59. Hvor Østers og Muslinger falder, kan
man . . nedsylte dem. OeconH.(1784).I.299.
Toldseddel, til Beviis om, at Skindene ere
faldne og beredte i Hertugdømmene. MR.
1796.770. Paa dette Long (o: »wse) falder

en Mængde gode Tyttebær. JCBendzJRøn-
ninge og Rolfsted Sogne. (1820). 43. Krøyer.
(Da.Almeenlæ9tiing.l836.67). de Tider da
Laksen faldt i saa rige Mængder ved Bom-
holm. J.ndiN^x.5iV.i50. y om husdyr: avles;
fødes, alt det Førstefødte, der falder af

Kvæg. 2Mos.13.12. det førstefødte af Han-
kiøn, som falder i din Gaard. SrGrutwifi'.

FÆ.II.78. nu næsten kun om afstamnings-
forhold i udtr. falde efter (jf. efter 6.ij

eU. (nu næppe br.) fra (LEft.1810.98) m.
angivelse af afkommets fader (sj. moder) ell.

undertiden begge forældrene (saaledes i udtr.

falde under: den er falden under (Hing-
sten) B. oe en dansk Hoppe. S&B.). Det
bliver nogle snavs Grise, der falder efter

den So. Schand.TF.1.9. Muler, faldne efter

Hingste (Chr.VI: fødte af hopper). Esth.8.

10. Hesten var falden efter Valdemar den
3die paa en brun Hoppe. JVJens.D.82. un-
dertiden (nu især spøg.) om mennesker: man
kunde sætte Folkeavlingen paa en god
fordeelagtig Fod, saa at der brav kunde
falde Karle, saa høie og saa brede. Tode.
VJ78. NydeUff Tøs, den lille Ellen . . og
saa er hun falden efter saadan en Køt«r
som Jens Natmand. ScAand.IF. 559. Saa-
danne Børn, faldne efter Fattiglemmer,
var der for Resten flere af i Sognet And
Nx.M.86. Gravl.0en.l4. \\ om indkomst,
løn, afgift, bødeolgn.: faas; oppebæres;
ogs.: udredes; udbetales; forfalde tU,

udbetaling. *Offer (o: til præsten) faldt,
|

Ved Juul og FeL2LSke-Tiåe.Reenb.I.238. For-
ordn.^U1707. Wiicet.D.7. de Bøder . . der
falde i slige Sager. Stampe.I.lol. I den Tie-
neste falde gode Drikkepenge.FSO.^j/. m.

bet. Qa falde af 1^. Af det Landgods vil i

sin Tid falde store Indkomster, smst. Hans
Lønning falder . . fire Gange om Aaret.
MO. efter den første, naar Gagen faldt.

Bang.L.352. De 5 Rdl. skulde . . først fal-

de, naar Gaardmanden havde faaet Karens
Arvelod . . nåhetait AarbKbhAmtJ920.60.
arven falder, se Arv la (sp.869l.l4).

||

om lotterigevinst: den store gevinst er
faldet (paa kvartlodder i Odense) | 6^) om
ytringer: fremkomme; blive udtalt;
lyde; høres. (jf. u. bet. 1.3: om skud), (da)
faldt der en Røst af Himmelen. Dan.^.3i.

10 jeg lod min ydmyge begiering falde (1871:
komme ind i for kongens ansigt. Jer.38J26
(Chr.VI). der falde artige Samtaler over
Borde. VSO. nu kun deU m. angivelse af
ordlyden (m. tilføjet saadan o»f.^; RolbMe-
tam.20. *Jo, dér, saa faldt hans hvasse
Ord,

I
Dér skal man Kristne findel Grundtv.

PSJIIJ236. Ordene faldt omtrent saaledes;
— „Hvad vilde De saa prøve i?** — „I

Holberg — helst som Arv." Schand.OJJ.57.
Videls, især i forb. lade falde, om kortere,

pludselig (fx. i vrede, ubesindighed) ell. lej-

lighedsvis (tilfælde) fremsat ytring: lader
os holde det stortalende Ord, vi fod falde

i vor Drukkenskab. Eu:JII.237. Alskens
Vittigheder faldt. HCAndJII.161. Hrz.XV.
310. de Ord, der var faldet imellem dem,
hin Søndagaften, havde gjort dem mer
utvxmgne.JPJac.II.209. Efter at have røm-
met mig et Par Gange lod jeg et Ord falde

30 om det smukke \eir. Pont. GA. 49. „Aa
Løgn!" lo Jørgen Pors . . „Jeg har ogsaa
hørt det", lod Købmanden fsdde.JVJens.
HF.IO0. Et Kommandoord faldt, alle Sab-
lerne blev dragne. KLars. Vort Folk i 64.

(1900).7. (sj ) om skriftlig udtalelse: det er
Ord, som ingen retskaffen Patriot med be-
tænkt Hu enten fra sin Mund eller Pen
kunde lade falde. Langebek.SA.42. \\ om dom,
resolution, kritik olgn. (jf. fælde en dom^:

40 formuleres og forkyndes; afsiges; udtales;
offentliggøres; bekendtgøres, jeg skul-

de strax have appelleret, da Dommen faldt.

Holb.GW.V.8. JPJac.I.305. se ogs. L Dom
1 (sp.847 1.38). Den Critiqve . . som jeg
hører at være falden over mit Skrift. EoW.
EpIII.473. Alt venter paa, at den konge-
lige Resolution (o: om et præstekalds besæt-

telse) falder. SibbJI.286. nn er afgørelsen
faldet (ved en domstol olgn.) \ er (eksamens-)

50 karaktererne faldet?
i
sjældnere i udtr. som:

*naar Hans (o: guds) Befaling falder, | . .

naar Han paa Blomsten kaiåer. BaggerJI.
479. Aftalen faldt (o: „blev") saadan, at

BryUupnet skulde staa ved Midsommertid.
JPJac.II.320. 6a) (jf. bet. 6.i) m. h. t. tid

og sted: indtræffe (paa en vis tid); faa
eU. have sin plads (der ell. der). H m. h. t
tid (jf. u. bet. 9.13 falde ind 9;. 'Marie Dag
som falder i Høst,

|
. . da er Bremser og

60 Fluer flest. XyerupPRasmJ)VJI.105. Det
var strax efter Pintse. Den faldt da tid-

ligere, end i Aar.SibbJI.194. I den Tid
fdder (o: „foregaar") ogsaa ovenstaaende
Fortælling. Goldschm.II.96. BrandesJ. 223.
Konfirmationsdagen faldt paa Palmesøn-
dag. i)rac/im.l7J5^6o. den egentlige Blom-

rv. Reatrykt •/, 1922 48
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stringstid, der falder i Maj-3nni. Naturens
V.1920.370. II (jf. bet. 8) m.h.t. sted, plads
i rækkefølge olgn. Lige over for falder (nu:
ligger^ det Grevelige Reventlovske Hotel.
EFont.Atlas.II.138. smst.1.392. m.fg.j»-æp.-
led: nogle (noder) falder i Tactens nedslag,
andre i Tactens opslag. Høysg.AG.9. Klap-
perslangens Længde falder mellem to og
fire Alen. LSmith.DN.165. Der falder et for-

øget Inderligheds -Eftertryk paa Ordet
„Kære", det faar en egen dvælende Be-
toning. Brandes.11. 37. Hvor falder Jord-
klodens største BisLmeter? NaturensV.1913.
319. Størstedelen af („Kongens have" paa
Kristiansø) falder i en Lavning. BornhSam-
lmger.X.(1916).32. i ordet betale falder
hovedtrykket paa 2. stavelse

j
(bibl.:) Sno-

rene faldt mig paa de liflige Steder, se u.

Snor. 6.5) om genstand for sansning, reflek-

sion osv.: (pludselig ell. tilfældig) komme
(dukke op) i bevidstheden. \\ m. h. t. sans-

ning (især syn og hørelse). Det, der især
falder paa Synet og Hørelsen, ved at nær-
me sig denne uhyre Biekube (o: Paris),
er Vrimmelen og Surren af dens Indvaa-
nere. Bagges. DV.X.299. jf u. bet. 9.i6 falde
op 2, u. bet. 9.18 falde paa 2. især m. præp.
i: Det tomme Rum kan ikke falde i vores
udvortes Sandser. Ørst.Nat.1.38. en tydelig
i Sandserne faldende bedærvet Aande. UC
Lund.Samler.lI.(1804).284. nu næsten kun
iudtr. falde i øjnene ell. (nu 1. br.) øre-
ne (sj. øjet, øret), ses ell. høres; især: være
let at opfatte (og huske); stærkt drage op-

mærksomheden til sig; være tydelig ell. paa-
faldende. (oftere bruges, især i uegl. bet., udtr.

m. iøjne-, iørefaldendej. Compositionen
vilde ikke falde dig i Ørene. IIolb.Ep.I.182.

disse Beskyldinger ere klare, og kand ikke
andet, end falde enhver i Øiet, som med
Eftertanke læser Brevet igienem. Lange-
bek.SA.6. Vel falder det i Øinene (o: er

paafaldende), at der er betalt 1 Rdr. for
Skiødet paa en Plads, som var solgt for
12 Rdr. Stampe.I.306. Jeg elskte . . førend
jeg formodede anden Forskiel paa Kiøn-
nene, end den der falder enhver daglig
i Øinene. Ælt'. 71/7.8.9. det, som faldt meest
i Øinene, var et deiligt Slot af Papir. BC
And.V.160. (jf. bet. 7; nu næppe br.) m. til-

føjet kvalitetsbetegnelse: Magdeborg faldt mig
meget skiønnere . . i Øinene, end Yisiva-

horg.Etv.VIlI.123. (hækkene) tilligemed
de rene Gange falde fortreffelig i Øiet.

FrSneed.1.473.
\\

(nu 1. br.; jf. u. bet. 9.i3

falde ind 10j m. h. t. erindring, (tanke-)

indskydelse olgn.: falde (en) paa sinde,
(nu næppe br.) i sinde, (sj.) i tankerne
ell. i tanke ((h-am.Breve.66. vAph.(1764)),
(nu sj.) i erindring (VSO.). Til at ved-
ligeholde (gederne), faldt mig, efter lang
Betænkning, endelig to slags Middel i

Sinde. Robin8on.I.249. 'da faldt det mig
paa Sind.

| at jeg var hidtil blind;
|
siig

mig, lille Karen, hvad mente du da? Ploicg.

1.173. jf, u. bet. 9.18 falde paa 2: Dette, at

have gaaet 7 Aar i Skole . . uden egentlig
at have lært noget . . faldt mig allerede
den Gang i Tanke. NordsjællF.I.31.

\\ (jf.
bet. 1.5 og 7) m. h. t. smagsindtryk; især om
vin, nu næsten kun i udtr. falde (paa en
vis maade) paa tungen, smage (paa en
vis maade). viin, blandet med vand, falder
sødt og behageligt (1871: er sød og giver
en behagelig Nydelse;. 2Makk.l5.40(Chr.

10 VI). (han) vidste meget vel, hvorledes
den ægte Bordeaux Vin falder paa Tun-
gen. PAHeib.US.88. Rødvin, der falder saa
syrlig for jævnere Folk. Schand.VV. 208.
•fyldigt nok den (o: en vin) falder

| Paa
tørstig Tungespids. Ffiis-ilføW.7nd. 73. nu
især i overf. anv.: falde i ens smag, stem-
me med (være efter) ens smag; behage; tiltale.

*Ei den Art Tale faldt i deres Smag,
|

Hvori de muntre Skjemtetoner løde. PalM.
ia 1.82. hun falder ikke i min smag

j 6.6) om
hvad der (tilfældigt, ved skæbnens tilskikkelse)

bliver en til del olgn.: komme (til en som
hans lod), ved Bordet skal hånd have det
øverste Sæde, de beste Stycker falder i

hans Deel (nu: Lodj. KomGrrønneg.IT.206.
Non cuivis homini contingit adire Corin-
thum . . „det falder ikke i ethvert Menne-
skes Lod at komme"—.5ttcA.777.555. falde
i arv, se Arv 3.i sp.871 1.56. falde til arv,

30 se Arv 3.2 sp.872 1.4. i talespr. næsten kun i

særlige udtr. som falde en i haanden, falde
paa ens vej, om hvad man tilfældig faar
fat paa, møder olgn. Den Bog faldt mig
just i Haanden. FSO. Han tog den første,

der faldt ham i Haanden.OeW. VS.23. (muld-
varpen æder de) Dyr, der kunne falde paa
dens Vej. Frem.DN.451. falde paa det rette

sted, et tørt sted olgn., se ret, tør.
|i
(nu

især dial., se Feilb.; jf. u. bet. 9.20 falde til

40 6^ m. præp. tU: tilfalde (som ejendom);
tilkomme som ret ell. pligt. Holb.GW.III.2,
Efter denne Termins Forløb falder Jorden
. . til Beboerne i S. Cit.l830.(AarbKbhAmt.
1920.64). jf. falden 2. 6.7) om begivenhed

olgn.: indtræffe (ved tilfældighed, if. skæb-
nens, naturens arden olgn.); finde sted;
forefalde; hænde.

\\ f (jf. bet. 9.6 falde

for 2). Dersom Trette falder om Jord, Huus,
Ejendom og Markeskiel. DL.l—2—18. de

50 Tvistigheder, som ere faldne over dette
Mirakel. Holb.Kh.l83. m. overgang til bet. 7:

falde til, nu: falde ud til (se u. bet. 9.22^.

Handelen kunde ellers falde til en Banqve-
ronte. sa.JJBetal V.

\\ (jf. bet. l.i) upers.,

m. mere ubestemt angivelse af begivenhedens

beskaffenhed ell. m. særlig forestilling om dens
usikkerhed olgn., dels i udtr. det falder ell.

(nu næsten kun) det falder sig (at) (især

i betingende bisætn.). *Naar Seyl ophidses,

60 gaar (skibet) for de mindste Vinde,
| Det

lader sig og roe, om det saaledes faldt (o:

om det skulde ske, at det blev nødvendigt).

Falst.0vid.26. *men skulde det (o: at jeg

kommer hjem) falde,
|
Gud veed om jeg

saa finder dem Alle. Rich.1.57. *Saa kan
det nok falde, at jeg tænker mig derhen

|
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Ved en rødmalet Dør med en Klinke.
Drachm.D.70. falder det sig saa ibland at

jeg kommer i Vinkyperes Huse. JPJ"ac.Z.

30. dels i udtr. hvordan ell. som det
falder (sig) ell. det bedst kan falde
(sig) olgn. naar man . . foredrager sine

Roller paa Slump, og som det kan falde

sig. Eahb.OS.5. (jeg) vil sende een af Fol-
kene— hvem det nu kan falde sig— hen .

.

at passe paa min Fla.ds. sa.Tilsk.1801.84.

*Hun var en Ven af Sorg og Fryd,
|
Alt

eftersom ået faldt.VThist.B.15. *En fejende
Dans

I
med Per eller Hans, ( hvorledes

det bedst kan falde. DracAm.i2B.51. 6^)
fremgaa som følge af visse forudsætninger;

følge, thi falder af Fornødenhed, at . .

Vandet med sin Tyngde tragter at hviile

paa Jordens Centro. Heitm.Physik.20. smst.

14. nu kun i udtr. falde af sig selv, ske

som noget selvfølgeligt; være en selvfølge, el-

sker du Gud, saa falder alt andet af sig
selv. Suhm.II.162. det var jo Noget, der
faldt af sig selv. Budde.F..324. især upers.:

det faldt af sig selv (o: betragtedes som en
selvfølge), at jeg blev der om aftenen j det
falder af sig selv (o: er en selvfølge), at du
altid er velkommen j nauch.MfB.232.

7) skikke ell. forme sig, fremtræde
eU. udvikle sig paa en vis maade; have
en vis beskaffenhed ell. et vist forløb.
7.1) fjf. bet. 6.?; t al alm. Moth.F30. hun
var bered at tage imod Skiebnen, hvordan
den end faldt. Suhm.(SkVid.XII.137). man
maae tage Tilderne som de f&lder. Biehl.

DQ.IV.208. *Veirliget som det kan falde
jeg tager. PalM.V.37o. Bergstrøm.PD.109.

(jf. bet. 7j2:) 'Hvis ei umiddelbar din Lod
er falden,

| Da blier du for din Higen kun
et Spil. Oehl.A.81. J t dommen faldt ham
med ell. imod. VSO. (se I. Dom sp.847^).
7.2) m. h. t. et vist harmonisk forhold ml. flere

bestanddele: føje sig (ind i et hele) paa en
vis maade; forme sig; passe (godt ell.

daarligt). det mørke, slebne, vædeglin-
sende Porfyr og saa den levende, lille,

sølvsitrende Straale ; Stoffer og Farver fal-

der rigtig godt.JPJac.II.366. falde (vel)
i traad, se Traad. \ (jf. bet. 7.3 slutn.): en
menneskelig Trang, der har let ved at
falde i Skik (o: blive til skik). TroelsL.XIV.
124.

II
især om lyd, udtryk olgn. (ofte m. bet.

:

lyde, klinge olgn.). „Jeg vil (have verset) saa-
ledes . ." — „Ja det falder langt bedre,
Uerrel" nolb.TybJI.2. Alt for lange Ord
vil ikke falde godt i Vers. VSO. Synes
du, at jeg ikke taler godt for mig? . . alle
siger, at Ordene falder let for mig. Hostr.
E.I.4. dialogen i skuespillet falder temme-
lig mundret

j 7.3) m. aaj. (olgn.) som præd.

:

synes; forekomme; vtse sig som; være;
ofte m. hensobj. eU. (nu sj.) præp. for. | m.
bestemt subj. (stibst., personligt pron. olgn.),

nu næsten kun m. tilføjet hensobj. 'at Tobak
og Viin og Salt I Med Brænde -Viin til-

lige
I
Herefter ey saa dyre faldt

|
I Danne-

markes Rige. JFriis. 99. Jeg tvivler ey

paa, Mademoiselle, at dette vil maaskee
falde hende noget njt. Ruge.FT.187. jer
Snack falder lidt Gudsforgaaen , og jeg
frygter at Religionen icke trycker jer ret
for meget. KomGrønneg.11.212. Det Konge-
lige Fiskerie falder temmelig got i Selsøe.
EPont.Atlas.lI.237. Alting falder mueligt,
for den Almægtige. Heitm.Physik.77. *Den
Knegt falder lidt impertinent. Oehl.SH.19.

10 'Luften falder kjølig. Hrz.D.1.167. 'Natten
faldt kølig og Rejsen l2iiig.BlaumAH.163.
Dette faldt Frits noget underligt, thi han
var vant til at blive adljdt. BuddeJ".169.
AndNx.DM.ni.35 (se u. Enkeseng;, falde
(en) besværlig, se besværlig 3. italespr.

1. br. undt. i udtr. tiden falder (en) lang:
Holb.Kandst.IV.7. *mens de talte Fransk,
faldt Tiden Konen lang. Wess.77. Hauch.
SD.II.270. |l m. pron. det som (foreløbigt)

20 subj. og i olm. m. (især et personligt pron.
som) hensobj. (nu næsten kun i enkelte udtr.

som det falder (en) let, svært, vanskeligt,
naturligt, belejligt olgn.). om det fait Ma-
damen og Jomfruen beleyligt. Holb. Tyb.
III.4. Det falder mig icke tilpas. Kom
Grønneg.Il.225. for en god Digter . . skulde
det da have faldet., vanskeligt ("«< følge min)
Indbildningskraft. Ew. VII1.145. Grundtv.
SS.II.46. PMøU.1.306. Det faldt mig svært

30 nok at holde tæt for Antonie. Hrz. VII.204.

II m. præp.-led som præd.: blive til (noget).

falde (en) til besvær ^s« Besvær 2.3^, til

byrde (se Byrde 2ji), til ulejlighed ^se

Ulejlighed^ 7.4) t heskaffenhed (udseende
olgn.) nærme sig til noget andet; isærm.h.t.
farve(tone): Den Farve . . falder rød-
guul og meget haard. OeconH.(1784).II.48.
*Lidt mørkt og sort det falder her; | Vi
meer ei over Jorden er. Oehl.SH.52. *det

40 Hvide her lidt graaligt falder. Ing.0pst.14.
KLars.SA.102. Frem.DN.563. i alm. (jf.
bet. 8j) i udtr. som: falde ^noget osv.) i

det rødlige osv. hans egen Blondhed
(var) ikke saa ganske fri for at falde i det
rødlige.Eahb.EJII.15o. Hans Ansigtsfarve
var bleg og faldt i det Gule. Oehl.Øen.(1824).
11.168. Schand.IFJ58. jf. (sj.): (haaret)
falder omtrent i samme Farve som en
Kakkelovnstørv. PMøU. 1.346.

||
om andet

50 end farve nu 1. br. (næsten kun i udtr. falde
i det latterlige; : (Hun gaaer ud af Porte-
chaisen, havende en Krykke-Kiep i Haan-
den.) Revisor: „Hun falder noget i det
gamle." Wiicet.EL.44. Den beqvemmeste
Figur . . er den fiirkantede, som dog fal-

der tillige noget i det aflange. Schytte.IB.

11.363. det Orakel . . falder i det comiske.
Horreb.II.221. 'Nu har jeg hans Undskyld-
ning gjort,

I
den faldt lidt i det tørre.

M Grxmdtv.PSJV.177. Kjærligheden var af-

f)asset efter Klimaet: begge Dele falde
idt vel meget i det KjøTige. CBemh. VI.
260. Socrates . . falder (her næsten) i det
Latterlige, ved denne Iver for at ud-
spionere. Kierk.XIII.135. JørgJ)animarca.
(1921).61. jf. (nu næppe br.; jf. ovf. 8p.676

43*
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IJS): Det falder i hans egen Smag, Art,
Skrivemaade. MO.

8) (jf. bet. 6a) m. h. t. inddeling i af-
snit, fordeling olgn. 8) m. præp. i: for-
dele sig; inddeles; bestaa (af). Natur-
videnskaben . . falder i: . . Mechanik . . Det
Uorganiskes Physik . . Det Organiskes Phy-
sik. RasmNiels. G.I.xxx. Konstmusæet faldt

oprindelig i 5 afdelinger. ADJør^.7F.545.
„Thomas Fris" har to Dele og falder i to
'De\e.Brandes.III.160. Hos nogle (vaar-

fluelarver) falder Nettet i et bageste, rør-

formet Parti . . og en forreste Spindflade.
NaturensV.1912. 168. 8.2) falde (ind)un-
der, liunne medregnes til; høre med til; mods.

:

falde uden for. Under traditionelt tryk
falder naturligvis også de tilfælde, hvor
fremmedord optages med samme tryk som
de har i deres hjemstavns sprog. Jesp.Fow.
556. Spørgsmaal, som falder ind under Tids-
skriftets Omraade. NaturensV.1913.32. det
falder uden for denne undersøgelse(s ram-
mer)

i
jf.(sj.): en betydeligVejlængde over

ubanet Grund. .falder fmfce^ind iblandt
Behagelighederne. Drachm.VD.119.

9) særlige forb. m. trykstærkt adv. 9.l)

falde af. 1. (til bet. l.ij frugten, bladene,
haaret osv. falder af \ spec: blive til rest,

som affald (jf. affalde l.i); især (dagl.)

overf: blive tilovers; (ved skæbnens gunst
olgn.) tilfalde (som overskydende del); van-
ke, naar man har en Herr Gouverneur
til Mand, saa maae der dog falde saa me-
get af, at Stadsen kan holdes ved lige.

Biehl.DQ.IV.158. Oehl.XXVI.171. et Kys,
der falder af i en Jnleleeg. Kierk.1.384.
Brandes. VIII. 504. (beskedent:) jeg vilde
gjerne have et lille Kald . . kunde det
falde af (o: „forundes mig") . . saa siger jeg
Tak. Goldschm.IV.33?. 2. (jf. bet. l.i og 2.2)

+ dø; falde fra. Langebek.Breve.147. Naar
han falder af, arve de baade Gaard og
Goås. Blich.(1846).V.55. Blich.ll.377. 3. (til

bet. 3(.4)^ aftage i styrke; svækkes. *Stor-
men falder af. Grundtv.PS.II.334. Hans Hu-
mør faldt ai.Schand.O.I.lll. Hendes Stem-
me var igen falden af, og de sidste Li-
nier blev kun hvisket ganske sagte. JP
Jac.I.261. en frygtelig Janitscharmusik,
der fra fuldt Orkester faldt af i en skrat-

tende Solofanfare for Clarinet.^er^'s. PP.
399. m. h. t. (kunstnerisk) værdi (kvalitet):

blive svagere, mattere. Derimod falder Ro-
manen af i den militær-politiske Debat og
i visse udspundne Refleksioner. Kehler.
(PoUyul920.7.sp.6). især om mennesker (sj.

dyr): blive svækket af alderdom; miste
livskraftigt udseende (huld); blive af-
fældig (jf affalde 4:). VSO.I.65. Det er
en Ynk at see, som han er faldet af, den
fiirskaarne Mand det varl Goldschm.Hjl.il.
643. Moder faldt af og blev mere snakke-
salig og sølle. AndNx.DB.106. (hesten) be-
gynder at falde af. Pol.^^/nl907.4. m. præp.
paa: falde af paa appetitten, (talespr.,

1. br.) (næsten) miste appetitten; gaa fra

appetitten. NicHolm.LA.173. falde af paa
den, (dagl., næsten vulg.) blive affældig

;^

ogs.: sløje af; blive forsagt; give tabt; gaa
bag af dansen. Dania.III.60. GyrLemche.
FS.281. AndNx.PE.(1914).IV.79. Han faldt
jævnt af paa den, og da der var gaaet
nogen Tid paa den Maade, blev Makkerne
ked af det og nødte ham til at sælge sin
Part i Eaad og Iledska.her.sa.DM.39. é,

10 (til bet. 4.2J skraane nedad (jf. affalde 3^.

Hrz.XIII.4. Under . . Vestsiderne af Kul-
len falder Kysten . . brat af. Den danske
Lods.(1850).26. JPJac.I.123. 5. ^ d.s.s.

falde 4.8 (jf. affalde 2). Fregatten faldt

at.JJPaludan.Er.l23. „en Kende til Lu-
vart!" Vi falder af. Drachm.SS.87. Sal.VIII.
1063. 6. (til bet. å.T, nu næppe br.) om for-
andring af bevægelsesretning : dreje ell. vige
til siden, efterhaanden som een efter

20 den anden kommer lige for det Sted, hvor
Fløimanden stod, gjør han Vs Deel Ven-
ding til Venstre (eller, som man siger,

falder td). MR.1828.132. spec. (efter fr,
tomber; dans.) om det dansende par i en-

gelsk-dans olgn.: forlade den aabne plads ml.

de to opstillede rækker og vige ud hver til

sin side (for at indtage de nye pladser i ræk-
ken). 1ste Par falde af, Mr. valser med
3die Dame . . De Dandsende giver Hæn-

30 derne i Kors . . og falde af, enhver paa sin

egen Side. FCGroth.Sexnye EtigelskeDandse.

(1795).3. (han) faldt ofte i Tanker midt i en
Engelskdands. „Fald af og vals med Cæci-
liel" lød det saa næsten altid med et Skub
fra en fuldvoxen Dreng. Ing.LevnetJ.137.
7. (jf. bet. 5.1 samt affalde £.3; bibl., især
nedsæt.) løsrive sig (fra); svigte; falde
fra. Moab faldt af fra Israel efter Achabs
J)ød.2Kg.l.l. lKg.12.19. 9.2) (til bet. 4:.t)

40 falde an, (nu 1. br.) anfalde; angribe,
(bibl.:) falde an paa (en). lSamJ22.17. (især

uegl.:) falde en an. PalM.III.152. Johs
PalM.DD.266. i alm. uden obj. (især i imp.
som kommando ell. opfordring): IIolb.Paars.

30. »„Frisk, fald an!" .. JDe fægte. Ifr«.

1X.239. Fremad! fald anlLieb.DQ.II.29.
(overf. :) Regnen faldt an (o : brød løs) med .

.

Voldsomhed. Aakj. VB.30. 9.3) (til bet. 4.7>

t falde bi. 1. d. s. s. bifalde l.i. "De modige
50 Heldte ham alle faldt bii. Sort.HS.C4K Helt.

Poet.158. jeg er vis paa hver Mand skal

falde mig bie i dend Post. EomGrønneg.I.
64. 2. d. s. s. bifalde 1.2. „jeg vil slaa hende
reent af Tanker." — „Det falder jeg bie."

smst.II.357. 9.4) falde bort. 1. (til bet. Le)
ophøre; bortfalde; især: ikke komme i

betragtning mere; miste sin gyldighed.
mange af vore . . Tvivl skulde falde bort

af sig selv. Basth.AaT.ll. Jærnbyrd faldt

60 bort, da Kirken tog bestemt Afstand der-
fra. PJJ0r5r.iJ.i45. Amerikas Betænkelig-
heder (vilde) falde hort. Pol.yiol920.8.sp.2.

2. (jf. bet. 1.1 og 5.2; nu næppe br.) da ane;
falde hen. se IL bort I.3 (sp.l03P). 3. (if.

bet. 1.1 og 2.2) dø; falde fra. jeg (er) alle-

rede tilaars, og kan snart falde bort. [Hee-



681 falde falde

gaard.]EtHandelshuu8/1871).84. jf. U. bort

1^ (sp.1031 UB). %S) falde efter. 1. (jf. bet.

Ijs slutn. samt Fald 1^; ur.) om hjul: have
ujævn, stødende gang (især fordi drevet

er for liUe i forhold til tandhjulet). Urma-
geri.57. 2. (tU bet. 2.1 ; jf. efterfalden^ f
ombrønd, grav olgn.: styrte sammen; fal-

de sammen. Moth.F32. VSO. 9.6) falde

for. 1. (1. br.) d. s. s. falde 6.i. Dersom der
faldt nogen Leilighed for. VSO. Vort Tøi
blev omhyggeligt repareret . . hvorimod
nye Klæder faldt sjeldnere for. NicHolm.
GA.15. 2. (til falde 6.7) forekomme; fore-
falde, (nu kun upers., især i udtr. som
hvad der falder for (af arbejde) olgn.).

dette efternynen paa Ende-consonånten
falder ikke for midt i ordet. Høysg.AG.lé.
8mst.20.69. Hver Time paa Dagen falder

der noget for, nu dit, nu dat, og hvorledes
det gaaer til, naar Pigerne raade, har jeg
i Dag havt Prøve paa. Olufs.GD.19. Pelle
gav nam en Haandsrækning med at skære
Hakkelse og hvad der ellers faldt for. And
Nx.PE.II.237. 9.7) falde fra. 1. (tU bet. l.i;

løsne sig og fjerne sig (fra noget opr.

dermed samhørende). Phønixb.TCJI.Nr.12.6.
*0g Ærmet straks forslidt ved Haanden
bliver,

|
Opslaget med det første falder

fr&. PMøU.1.102. (jf bet. Ba:) brødet er
faldet fra (o: skorpen har i bagningen løs-

net sig fra krummen) \ VSO. Feiw. uegl.

(sjæll.): mistes ell. gaa tabt (for en), naar
man bli'er gammel, og alting falder fra

(d; man mister kræfterne, oplever ingenting

osv.), og — og Alderdommen kommer.
Pont.F.1.124. MPont.SK.40. (sj.:) gaa (en)

af minde; glemmes, hans Navn er nu fal-

det mig fra. Blich.II.612. 2. (jf bet. la og
2.2 samt 9ji falde af 2, 9.4 falde bort 3^ om
menneske (især familieforsørger, støtte olgn.):

dø; gaa bort. *Vi vare saa mange Søsken-
de smaa . . |

saa aarlig (o: tidlig) faldt os Fa-
deren fraa. DFU.nr.So. EPont.Men. TI. 26.
Vær min Søns Fader, hvis jeg skulde fal-

de fra. Kruse.Æ?thetJI.165. (h^indtv.Saxo.
111.413. Naar det gaar saa godt . . skyl-
des det . . de Mænd, der . . staar som
Landbrugets ansvarshavende Raadgivere.
Men disse Mænd falder fra en Gang. Poi.

*/il912.5.sp.3. 3. (jf bet. 5.1 samt u. bet. 9.i

falde af 6, affalde 1.3^ opgive ell. forlade
noget ell. nogen, som man har sluttet sig til;

især m. nedsæt, bet.: svigte; svige, de troe
til en Tiid, og falde fra i Fristelsens Tiid.
Luc.SJS. om saa hele Landet falder ham
fra i disse ulykkelige Tider, vil vi for-

svare hans kongelige Ret . . saa længe
der er en ærlig Blodsdraabe i os. Ing.PO.
1.53. Ved en Omdrejning af Vejen skUtes
nogle af Pigerne fra Klyngen, og efter-

haanden faldt den ene fra efter den anden.
Drachm.STL.184. (sj.:) frafalde, opgive en
anklage, naar Anklageren faldt fra, var
Bilagen død og magtesløs. Grundtv.SaxoJ.
246. 9.8) falde hen. 1. (tU bet. l.i eU. 2.\)

synke mat og kraftesløs hen ell. ned. *Her

faldt hun hen som Død udi den Stærkes
Arm. NordBrunJon.161. *Sin høire Haand
hun løfted,

|
Men atter hen den faldt. WiniK.

HF.246. 2. (til falde 1.6; 1. br.) d. s. s. falde
bort 1. saa faldt Vanskeligheden hen.
Ruge.FT.13. (han) vilde formaae Byfogden
til at lade Sagen falde hen. Ing.LB.1.89.
for om muligt at lade denne uhyggelige
Samtale falde hen. CBemh.V.194. 3. ftU

10 bet. 2.1; sj.) forvitre; smuldre hen; falde
sammen. *Da er min Krop længst faldet
hen i Mald h: blevet til støv).Oehl.PJ239.
Stykke for Stykke syntes de store Pa-
laiser at falde hen. HCAnd. Breve. 1. 243.
4. (jf. bet. 3.4; nu 1. br.) tabe huld og kræfter;
falde af (3). VSO. Han falder hen Dag
for Dag.lfO. BAH. 5. (tU bet. 5.i; L br.)

henfalde (til). HolbJep.V.6. O, du strenge
og Steen-haarde Herre, hvilke U-gudelig-

% heder kand du ikke falde hen til. Pamela.
1.403. 6. (tU bet. b^) være ved at falde i

søvn; døse; blunde; falde i tanker; blive

aandsfraværende ell. optaget af en enkelt ting,

saa dt alt andet glemmes, jeg vaagnede
— for jeg var rigtignok falden lidt hen.
Gylb.XJ93. de var faldne lidt hen — ikke
i Søvn, men i Tanker. Schand.BS.430. (han)
faldt hen i (bogen), som det saa ofte gaar
en med et Leksikon. ^Lars.Ci. i 7. Sam-

30 taler ude i Stuen har han svært ved at

følge; saa sidder han gierne og falder
hen. EChristians.iIV.il. falde hen i drøm-
merier, tungsind olgn., blive helt (og i lang
tid) borte i drøtnmerier osv. (wienervogneti)
var saa stor, at Folk faldt hen i Fomn-
dnng.EllenReumert.TolykkeligeHjem.(1919J.
3. 9j9) falde i. 1. (tU bet. l.i; dagl.) falde
i vandet (fra en bro, gennem isen osv.).

han faldt i til halsen \ 2. (tU bet. Iji; jf.
40 u. bet. 9.20 falde til 1) om dør, port osv.

:

lukke sig (pludselig, med et slag olgn.);

smække i. Hun gik ud af Gadedøren,
der faldt tungt i. Goldschm.NSM.IV.189.
Tops.1.274. 3. (tU bet. 1^) om soUys (der-

efter ogs. om vinden): angribe huden, gøre
den irriteret, rød osv. Solen „falder i" paa
Næsen eller andre blottede Legemsdele.
Sal.XIl.28. 4. (til bet. 2.7, jf. é.i) ^ træ-
de til (efter tur) og hale i et tov (ved at

50 kaste kroppen bagover). Sal.* VII.699. 5. (tU
bet. 4.7; overf.) om person eU. musikinstru-
ment: (pludselig) begynde at synge ell. spille;

slutte sig til andres sang ell. spil; stemme
i. Saa istemmede Een Sangen: „O ven-
lige Grav". Anefalåti.Sibb.II.180. Drachm.
HI. 320. Der blev ganske tyst ovenpaa
Sangen, Saa faldt Instrumenterne stærkt
i, som vilde de voldsomt rive Stemningen
over. sa.E0.213. 6. (til bet. 5.2) falde i

60 med, dels (jf. ogs. u. bet. 9^3 falde ind med^
upers. om vejret: komme i en vis varig
tilstand (nu kun om daarligt, ubeJuigeligi,

ubelejligt vejr). Nu faldt det i med stærk
Storm. Grundtv.Snorre.I.110. det var fal-

det i med stærk Frost. WinkelHom.Overs.
af Scott: BobBoy.(1884).133. Det er fal-
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det i med vedholdende Regn. PoZ.^Aoi 907.
1.8p.6. dels om "personer: blive optaget
af en, bog, en beskæftigelse, (samvær med)
andre mennesker osv.; give sig ell. kom-
me i lag med. han faldt i med at læse
Aviser. Il Schmidt.HT.367. *0g tænk —
jeg Stakkel skulde falde i

|
med ham,

den meget kendte Kirkefader. JDracA»w.DJ.
11.438. 7. (til bet. 7.1 og 2; sj.) falde (godt)
i med, passe (godt) til; svare (godt) til. lo

kun nu og da lød en Fugletone, der saa
ogsaa faldt godt i med Skovens Stemning.
AndNx.M.72. 9.10) (til bet. 2.i ell. i) f falde

igen, d. s. s. falde efter 2. VSO. 9.ii) falde

igennem. 1. {til bet. l.i; efter ty. durchfal-
len; egl. „falde igennem kurven", se Kurv;
jf. dog ogs. bet. 2.3) vrages; kendes ell.

være for ringe; være underlegen; om
frier (nu næppe br.): Han har beilet til

mange, men er allevegne falden igiennem. 20

VSO. (jf. TroelsL.lX.118). om valgkandidat
ell. forslag (nu oftere falde (2.8)^ : Forslaget
faldt igjennem med stor Pluralitet. .A'^erwjo.

Levnet.76. den Candidat, jeg har stillet i

mit eget Distrikt, erfaldetigjennem.Ovcrsfc.
11.96. om eksaminand: Grundtv.Udv.Vlll.
27. at blive rejiceret eller, som terminus
technicus lyder, at falde igjennem. Sc/ior-

ling.N.364. han faldt igennem ved semi-
nariets årsprøve. Hjortø.SJ.llO. om teater- 30

stykke (nu 1. br.): ikke gøre lykke; blive en
fiasko; gøre fiasko, det Stykke kan umuligt
holde sig. Det falder totalt igjennem. Ærø.
XII1.220. sa.Breve.l7. Brandes.Yl.44. (imr
i forb. m. præp. for ell. (nu alm.) ved siden
ai:) være underlegen (i forhold til ell. i

sammenligning med en anden); ikke taale
sammenligning (med), (hun) er en smuk
. . Pige, men . . ved Siden af hendes Sted-
moder falder hun igjennem. Gylb.TT.241. 40

det er en By, Paris! Berlin, Hamburg og
Kjøbenhavn tilsammen falde alle igjennem.
E.CAnd.Breve.1.115. Jeg haver ogsaa For-
stand ligesom I, jeg falder ikke igjennem
for Eder (Chr.Vl afvig.). Job.12.3. Hoff-
mann.BlaanendeDanmark.(1919).4S. jf.:}ian
faldt paa Grund af manglende Forkund-
skaber . . ganske igennem i dette Embede.
Brandes.X.472. 2. (til bet. I.2; bryg.) øllet

er faldet igennem o: gæren er sunket (syn- 50

ker) til bunds. Dette Bryg falder godt
igjennem. Ordfc/S. 9.12) falde imellem, (til

bet. 4.7; overf.; nu næppe br.) pludselig „lægge
sig imellem"; afbryde; gribe ind. Inden
hin fik svaret, faldt Ridderen imellem
med den Bemærkning, at (osv.). Blich.lV.
16. 9.13) falde ind. 1. f (M bet. 2.1 ell. i)

om hus, grav olgn.: falde sammen; styrte
sammen. VSO. 2. (til bet. S(i)) om kinderne,

munden: blive ell. være indsunken, ind- 60

falden, mager (især paa grund af tab af
tænder). Moth.FSS. den før noget vel frem-
staaende Mund (var) nu faldet ind, som
paa en gammel tandløs KouG.Ing.EF.V.
95. Næse og Hage blev skarpere og spid-
sere; Kinderne faldt ind. ScAand.T^.1.^6 7.

8. (til bet. 4.7) styrte ell. ile ind ell. frem,
falde med døren ind i huset, se Dør
2. især m.h.t. fjendtligt indfald: Philisterne
ere faldne ind (Chr.Vl: indfaldnej i Lan-
det. lSam.23.27. e. alm. om angreb (nu
hellere: hugge ind, angribe oZ^n.j; Es.27.4,
*Han slog og atter veeg, faldt ind og atter
slog. NordBrun. Jon. 167. VSO. if. (bibl):
jeg (græder) over din Høst; thi Krigs-
skriget faldt ind (Chr.Vl afvig.). Es.16.9,
4. (ttl bet. 4.7; overf.) (især: paa forstyrrende^
angribende maade) blande sig ind i en
samtale; gribe ind. Holb.Kandst.V.5. Een
af mine Ordens-Brødre, som . . ey forhen
havde blandet sig det mindste i Dis-
coursen, faldt her meget hidsig ind. i^w^-e.

FT.293. Julie loe og faldt ind med nogle
skjemtende Ord. lng.EF.V.167. Pont.FL.
438. (nu 1. br.) i udtr. som falde en ind
i talen ell. (nu næppe br.) hans ord, f
falde en ind (PAHeib.Sk.Ill.89), d. s. s.

falde (4.7) en i talen. Han er saa god og^

falder mig ikke ind i mine Ord. Holb.Lig-
beg.4sc. Suhm.l.10.11.128. Hør mig . . uden
at falde mig ind i Ordene. NKBred.Col.55.
„Ja," faldt Junkeren ham ind i Talen. PA
Heib.VS.222. lng.VS.1.72. Svar ikke, før
du haver hørt, og fald ikke Andre ind i

Talen (Chr.Vl afvig.). Sir.11. 9. 6. (til bet.

4.7; overf.) d. s. s. falde i 5. *Alle Trommer
og Basuner

| Faldt da ind. Grundtv.PS.
V11.330. Alt som han sang, kom Flere til

. . og faldt ind med i Omkvædet. Blich.ll.

502. CBemh.V.361. 6. (til bet. 5.1 ; højtid.r

især relig.; sj.) tage sin tilflugt (til); ty
(til). (Kalk.V.130). At falde ind til Guds-
Barmhiertighed.F50. D&H. 7. (til bet. B.2;

om vejret: d. s. s. falde i (med) 6. det falder
ind med stærk Storm. Grundtv. Saxo. 1.6.
Bille.ltalien.il. 376. Pont.LP.Vlll.99. K
Lars.Ci.l47. 8. (til bet. 5.2; jf. ogs. bet. 4:.b}

tilfældigt ell. ved given lejlighed kom-
me ell. søge ind (hos nogen, paa et sted);

falde ned (6). Med Michelsen faldt jeg ind
hos Grev Danneskjold i Fredags. Grundtv.
E.108. *en Skipper,

|
Der . . falder ind

?aa alle Kroer og Kipper. PalM.V.12.
'homLa.EH.212. Eørd.TB.156. (overf., si.)

m. h. t. tanke ell. tale: *I falder altid ind i

det Capitel (0: taler altid om den sag).

Heib.Poet.lV.202. at falde ind i (o: komme
ud i, indvikle sig i) Absurditeter. sa.Pros.

IX.458. 9. (til bet. 6.4; nu 1. br.) indtræffe
(paa en vis tid). Juledag faldt ind i Fjor
paa en Mandae. Høysg.S.144. PAHeib.VS.
162. Hrz.XVin.182. naar Andejagten fal-

der ind. Frem.DN. 489. 10. (til bet. 6.5>

pludselig ell. tilfældig dukke op i ens be-
vidsthed, mens de skrive paa Comoedien,
falder (nu: falder detj dem af sig selv

ind, hvorledes den skal udføres og endes.

Holb.Jean.lV.l. naar mand icke tencker
derpaa, falder det ind (nu: falder det en
ind) af sig se\\.sa.GW.lV.9. Ew.V1.177.
*De svundne Dages Idræt faldt ham ind,

|

Da monne bittre Taarer Øiet væde. OeU.
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LJJ23. (hun kam til at tosnke) paa den
brystsvage Sporvognskusk. Det var lidt

kjedeliet, at nan skulde falde hende ind.

Tops.]II.395. nu næsten kun i udtr. som:
den tanke er aldrig faldet mig ind \ og

upers.: „du lægger an paa at omvende
mig." — „Det kunde aldrig falde mig ind."

Eeib.Poet.V.77. \Mnth.IV.58. Hvor kan det
falde Dig ind (o: hvor tør du vove) at aabne
mine Breve? LivetsLygteniænd.(1902). 130. lo

(8j.) uden hensobj.: det faldt nu ind at pynte
paa det lille Redskab. SophMull.(Aarb.l920.
133). (nu sj.) om det man søger at faa frem
i sin erindring: det traf i Aaret sytten-

hundrede — lad see . . Det vil ikke falde

mig ind. PAEeib.Sk.II.94. Blich.III.445.

Ing.LBJV.83. jf. (til bet. S-sj; \ falde ind
paa, falde paa; tænke paa. Naar man ind-

retter sit Liv saa beqvemt og nydelsesrigt
som muligt, og aldrig falder ind i fjerneste 20

Maade paa at oihe'i^ogei.Kierk.XIl.465. 11.

(tilbet.Q.T, nu sj.) forefalde; hænde, der
falder jo enten et eller andet ind, som man
ikke tænker paa. EoU).Siu.II.3. Det siges at

falde ind for mig, som hendes mig. Eøy!>g.

S.321. „Men nu for det bedre Arbejde?"
„Ja, desværre, det falder jo sjældnere ind."

JPJac.1.291. 12. (jf. bet. 7.2 samt u. bet. 9.20

falde tU 2) afpasse sig (efter visse for-

hold, omgivelser); finde sig til rette (i 30

eU. med noget), erterhaanden faldt (hun)
ind i de Forhold, hun levede under. Da^
Nyh.^Vel912.Till.4.sp.2. 18. falde ind un-
der (olgn.), se bet. 8.2. 9.14) falde ned. 1. (til

bet. 1.1). *0m Dannebrog jeg véd,
|
Det

faldt fra Himlen ned. PFaber.VV. 3. »En
Spurveunge, en nøgen En,

i
med store

Øjne og lange Ben,
|
faldt ned fra Taget.

Kaalund.224. billedl.: Vi gjøre . . et Spring
i Tiden og falde ned i November Maaned 40

1864. Markman. Fort. 55. falde ned fra
skyerne osv. se u. bet. l.i. hvo højt vil
klyve, falder ofte ned (o: den alt for
dristige (ærgerrige)^ kommer ofte galt af
sted). Mau.1869. Biehl.DQJII.241. smst.

IV.9. naar himmelen falder ned, da bri-

ster mange lergryder, se Himmel, billedl.

(1. br.): vi møder . . overalt (hos Bror-
son) en sund jævn Tankegang, der vel
kan falde ned og blive tør og kedelig, 50

men aldrig misbruger Sproget til kun
at være \exs.ADJørg.Brorson.(1887).47.

1)
(til bet.i.2) det løftede Hammerhoved .

.

faldt ned mod Ambolten. OpfB.^IIIl. 78.
hans hoved faldt ned paa brystet

j
2. f

(tU bet. i.T) ophøre. Fik min gode Ven ..

R. at vide, at jeg skrev . . saaledes om
de Norske, faldt vel hele Venskabet paa
engang ned, uden nogen Opreisning. Gram.
Breve.47. 8. (til bet. 2,i; nu sj.) styrte om ia

ell. sammen. (Ananias) faldt . . ned Ci8i9:
om^, og opgav aanden. ^^G.5.5(^CAr.yj^.
7S0. 'Dine Klostre fulde ned. Grundtv.
PS. III. 376. m. overgang til falde ned 1:

det gamle Portnerhus . . saå ud, som det
skulde falde ned i Hovedet paa Folk.

Schand.TFJJB. 4. (til bet. 2.7) kaste sig
ned (til jorden olgn.). (højtid., især bibl.:)

Alt dette vil jeg give dig, om du vil falde
ned, og tilbede mig.Matth.4.9. 'Med Blu-
sels Graad jeg falder ned | For dig. Storm.
SD.186. ii J,: Skytten falder fladt ned.
Skyderegl.7. lade Kanonbesætningen falde
plat ned paa Dækket. ScheUer.MarO. (dagl.:)

sætte sig (til ro) i en stol olgn. fald ned
(i en god stol) og tag en cigar j 5. d. s. s.

falde 6.2, dels: f ieg fait need i een hid-
sig Feher. Æreboe.28. dels (m. tilknytning

til foreg. bet. : falde ned i en stol olgn.) m.
h. t. læsning: sætte sig (mageligt) til rette og
læse (jf. ogs. u. bet. 9.8 falde hen 6). Jeg
faldt ned i en Bog. ThBarfod. Spot og Spe.
(1919).81. 6. (til bet. 5.2; .;/. ogs. bet. 4.6; dagl.)

d. s. s. falde ind 8 (især dog m. bibet: slaa
sig ned, sætte sig til ro olgn., if. foreg. bet.).

Vi gaae til Byen og falde ned paa en Viin-
kidslder.ALAmesen.Iniriguen.(udg.l891).21.
Jeg var paa Fodtur og saa faldft jeg ned
her og blev modtaget med aabne Arme.
Eich.D.33. Blaum.Sk.l49. JVJensJM.98.
9.15) falde om ell. omkald. (til bet.2.i).Boi-
sensYiser.327. 'Kalv, Du raver som Du er
fuld,

I
tag Dig iagt. Du ei falder omkuld.

^aaZMnri.^07. Det er Frands, der er fuldet
om nøre (o: nede) i Brenåen. ZakNiels.B.
24. ueal.: falde omkuld (nu næppe br.) ell.

(iy) lalde om, komme i barselseng. VSO.
Feilb. t ovtrf.: falde bort (1). Det andet
Øyemærke af Comoedien, som viser os
(opkomlingernes) Overmod . . maatte reent
falde om. Overs.afEolbLevned.177. 9.16) fal-

de op. 1. (til 6«/. 1.2; iscer fagl.) om en bog:
Bogen bør „falde let op", d. v. s. holde sig
aaben af sig selv, hvor som helst man end
lukker den op. VortEjJV2.47. 2. (til bet. 6.s;

efter ty. es fållt mir auf ; udansk) f d. s. s.

falde paa 2. Jeg var saa opmærksom paa,
at det Lastefulde, det Lave hos andre strax
faldt mig op. JJPaludanÆr.24. 9.17) falde
over. 1. (til bet.2.i) ^ om skib: lægge sig
om paa siden; hælde stærkt. VSO. Schel-
ler.MarO. 2. (til bet. 5.2; 1. br.) pludselig gaa
over i en anden stemning, tankegang, udtryks-
maade, bevægelse olgn.; slaa over. D&E.
han faldt over i alvorlige betragtninger

j

om hest: falde over i trav olgn. 9.18) falde
paa. 1. (til bet. l.ij om mørke, nat, aften,

efteraar, vinter olgn.: sænke sig; bryde
frem; indtræde. Bobinson.1.38. 'Naar Da-
gen er bortgangen

| Og Natten falder paa.
WinthJII.188. Nu faldt Efteraaret paa.
ECAnd.V.307. om Aftenen, naar Skyg-
gerne faldt paa over Skovene. TopsJJitil.

Aftenen faldt naa.Drachnt.LK.95. jf. (nu
poet., foræld): *Silde om Aften, Rim faldt

paa. DFtf.II.nr.l5J8. 'Saaledes kom han
hemmelig

i
Hver Qvæld, naar Dug faldt

6aa.Winth.Eaandt.20. (sj.) om dag(s-lys):

a Dagen faldt paa, tog Vinden fat paa-
ny. Drachm.VT.436. Dagningen falder paa.
sa.F.II.93. (overf., højtid.) om søvn: Naar
Søvnen falder vore Øine paa.FiSO. 2. (til
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het. 6.5; jf. falde op 2; nu sj.) dels: gøre
et vist indtryk paa; være paafaldende.
en Prædiken, der allerede selv faldt mig
som en elleve Aars Dreng paa. Rahb.E.I.
83. Anden Gang . . faldt hans Jægerdragt
hende noget fordægtig Tpaa.Blich.IV.64.

Det (0: min førladenhed) faldt mere paa,
naar jeg brugte den Slags Pynt. PMøll.I.
394. Schack.459. HCAnd.IV.82. dels: falde
(en) ind (som noget paafaldende). Dog
er det virkelig faldet mig paa, om jeg
ikke er i en Misforstaaelse.Aierfc.Fi7.^56.
Det faldt mig tillige besynderligt paa, om
jeg dog ikke egentligen havde min Indo-
lents at takke for, at denne Opgave blev
jnm.smst.155. smst.XI.71. alt som vi sang,
faldt det mig paa, at der var noget andet
ved denne Salmesang end dens Mægtig-
hed. MPont.DK.30. 3. (til bet.e.T, sj.) fore-

falde; ske; hænde. Det var ham altid pin-
ligt at gjøre ubehagelige Opdagelser om
Folk, men det faldt jo ofte paa. Tops.III.

502. 9.19) falde sammen. 1. (til het. 2.1, til

dels 3.1; jf. sammenfalden^ om person: ikke

bevare den naturlige (kraftige) oprejste hold-

ning; synke sammen (af mangel paa kræf-
ter); nedbøjes (af modgang osv.). PalM.
Foes.II.230. Patienten „falder sammen" —
coUaberer. Panum.66. ved Meddelelsen om
en uventet trist Begivenhed kan den Paa-

§ældende „falde sammen som en Klud."
'Bloch.D.U.149. 2. (til bet. 2.i; om bygning

olgn.: styrte sammen, man (maa) frygte,

at Verden engang skal falde sammen. Kraft.
(KSelskSkr.III.254). Mynst.Ref.2. 3. (til bet.

8.1^ om bløde, sammentrykkelige ting olgn.:

sammentrænges til et mindre omfang;
sammentrykkes (helt); svinde ind; syn-
ke tættere sammen. Blærer, som falde

sammen. Suhm. 11.67. NaturensV. 1912.168.
kagen er faldet sammen (0: har ikke hævet
sig rigtig ved bagningen)

\ jf. VSO. 4. (jf.
bet.7.2) om farver, begreber olgn., der sammen-
lignes ell. ses i forhold til hinanden: være ens;
være lig (med); blive til eet (med). *Idee
med Formen falder sammen. SøtojLPanth.
13. Pligt og Ret . . faldt (her ikke) sam-
men. Schand. IF. 111. JPJac.II.72. (pante-
rens) spraglede Skind . . falder sammen
med Træernes Bark og Bladenes forskjel-

lige Farver. BMøll.DyL.1.64. om ord, lyd

olgn.: disse forbindelser . . er helt faldet

sammen i ndta\en.VilhThoms.Afh.II.14.jf.:
*Faderens Raad og den Hellig-AandsDaad

|

Sammen i Frelseren falde (o: forenes).

Grundtv.SS.1.638. 9.20) falde til. 1. (til bet.

1.2; jf. bet. 9.9 falde i 2) om dør, (øje)laag

olgn.: lukke sig (tæt, fast) i. VSO. aldrig

saasnart falde mine Øjne til, før jeg drøm-
mer om hende. Blich. 1. 126. PMøll.I. 106.
Døren faldt haardt til efter ham. Goldschm.
III.157. (hendes) Øjenlaag vare faldne helt

\M.Schand.IF.21. 2. (ved videreudvikling af
foreg. bet. m. tilknytning til bet. l.i) slutte
(tæt) til; passe (efter formen af noget an-
det). Madam B. holdt med sine Hænder

om (den syges) Hoved, men Fingrene var
krogede og vilde ikke falde til. ZakNiels.
K.155. Mit Legeme falder til i den haarde
Seng. Bønnelycke.Sp.l39. laaget falder ikke
til ved den ene side

j overf.: anbringe
sig ell. være anbragt paa sit rette sted
(hvor man ell. noget hører til, hører hjemme
olgn.); (komme til at) høre til, føle sig
hjemme olgn.; passe (ind efter forholdene).

10 Naar vi havde endt vor Vandring . . faldt
vi til ved Madkurven.JVJens.A.II.285. den
Nyfødte faldt til hos hende. sa.iVGr.5. al

deres pudsige Omsorg for det store Hitte-
barn Pelle havde de ført over paa den
gamle Mand. Og her faldt den bedre til;

Lasse var ved at blive Barn igen og
trængte til at blive tullet lidt med. And
Nx.PE.III.173. jeg er en daarlig Kamme-
rat . . jeg er ikke om Halsen paa nogen

20 af dem. Jeg falder ikke rigtig til. Buchh.
UH.55. 3. (til bet. 2.4; nu sj.) om grav, brønd
olgn.: falde sammen (1). VSO. 4. (til bet.

4.1^ om vædsker: strømme frem; strøm-
me til. (nu vist kun om modermælken). Moth.
F36. vAph.(1764). Vandet begyndte at fal-

de saaledes til, at de maatte dæmme for
det. VSO. SMonrad.ModerensBog. (1916).46.
5. (til bet. Q.2) f om (natur)p7-odukter, ud-
bytte olgn.: findes; forekomme, saa snart

30 Årbeide og Næring falder til i et Land .

.

saa har det ingen Nød. OeconT.1.8. det
kunde hænde, at Smaae-Silden faldt tU
paa Stæder, hvor man manglede de der-
til brugelige Foustagier, eller . . Kryde-
rier. AHStwolt.Saltvands-Fiskerieme. (1814).
9. smst.15. 6. (til bet. 6.6; nu sj. i rigsspr.,

jf.Feilb.) tilfalde; tilkomme (med rette);

om pligt, hverv (efter tur) olgn.: I Dag fal-

der det ikke mig til at skrive. FSO. *Jeg
40 har . . arbeidet i hans Urtegaard;

|
Nu fal-

der det ham til ved Aftentid,
|

. . at give
mig min Dagløn I Oehl.S0.124. Saadan be-
rust (0: iført en rustning) falder det han-
nem til at stride, en Herrens Stridsmand.
JPJac.1.43. om ting (arvegods olgn.): falder
Rigdom Eder til, da sætter ikke Hjertet
dertil. Ps.62.11. Holb.HP.1.6. Der er falden
ham en stor Arv til. FSO. *Giv mig min
Faders Sværd 1

|
Det falder mig, den Før-

50 stefødte, til. Oehl.SO.43. om lykke, ulykke
olgn.: Becke.BD.53. 7. (til bet. 6.7; sj.) fal-
de sig til, d. s. s. falde sig. (du) faar et

par Ørfigen eller to (ligesom det kand
falde sig til). Bolb.Kandst.IV.2. 9.21) falde

tilbage. 1. (til bet. l-3j især m. bet: tilbage

mod et udgangspunkt. VSO. han forsøgte at

rejse sig op, men faldt straks tilbage i

stolen, sengen olgn.
\
(til bet. 3.1, jf. ogs. 4.i:)

VSO. flodbølgen faldt tUbage i havet !

||

60 (overf.) deres Spot falder tilbage paa dem
selv. 0rst.III.127. Herren lod Nabals Ond-
skab falde tilbage paa hans Hoved (Chr.

VI: betalede;. lSam.25.39. (fagl) om vædde-
løbshest: sakke agterud, i Opløbet faldt

„Trilby" tilhage.PoVhl 920. 6.sp.2. Ekstrabl.

^^If,1921.1.sp.4. 2. (til bet. å.i) falde tilbage
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paa, ty tilbage til; (igen) tage sin tilflugt
til (noget som reserve). Vi husker endnu aUe
. . hvorledes Generaldirektoratet (for stats-

banerne) efter en mild Formaning til Tjene-
stemændene om at gøre deres Pligt, faldt

tilbage paa det bekvemme Standpunkt at

raade de rejsende til at komme hjem i Tide.

KbhMitl920J2.sp.4. især (navnlig m. h. t. øko-

nomisk støtte) i forb. have noget at falde til-

bage paa: Hvis Deres Mand ikke havde haft

Værtshusholderiet her at falde tilbage paa
. . saa havde det set galt ud. Drachm^STL.
248. AndNx.PE.I.300. 3. (til bet. 5.i) igen
komyne i en tidligere tilstand ^j/. Til-

bagefald ). Nu er han falden tilbage til sin

forrige Synd og Uteerlighed. VSO. At fal-

de tUbage (om en Syg, der igien forvær-
res). MO. D&H. de skal falde tilbage til

. . hjemlige Vaner, naar de Fremmede er

Teist. JPJac.II.412. jf. bet. 6.6: han (bliver)

snart . . kjed af sin Kone, og saa falder

han tilbage til Fruen, som hendes gamle
Eiendom. Heib.Poet. VI.33. 9.22) falde ød. 1.

(til bet. 1). VSO. hans tænder er faldet ud «

overf. (om ord osv.): falde en ud af mun-
den olgn. se u. bet. l.i. jf. (m. h. t. følelser)

:

han havde ladet hende (o: moderen) falae
ud af hans HjeTte. Schand.AE.316. 2. (til

bet. 3.1; jf. ogs. flg. bet; nu 1. br.) om ebbe.

Vandet falder ud. Afo<;».F.37. VSO. LHBing.
Beskrivelse over Lesøe.(1802).162. 3. (tU bet.

4.1; jf. foreg, bet.) udmunde. Isår . . fal-

der ved Isarmiind . . ud i Donau. Hag. V.

522. 4. (til bet. 4.3) ^ dreje, styre ud.
(han) halede sin Fok og faldt ud efter.

Drachm.VT.lol. B. (til bet. 4.7) ^ storme ud
fra en fæstning; gøre udfald. Rytterne,
som vare faldne ud af Byen. HoW.DH.II.
85. VSO. e.br.

|] (fægt.) føre kaarden
(olgn.) frem for at angribe, saa springer
jeg hen og river min gamle Sabel ned
fra Væggen, og falder ud og parerer.
Schack.319. Drachm.PT.85. om angreb i

slagsmaal: den ene Bandit , . faldt morde-
ne ud, mens Kammeraten prøvede paa
at komme Dem i Ryggen. JohsPalM.DD.
80. 6. (til bet. 5:2) falde ud af takten,
tonen, rollen olgn., se Takt, Tone, Rolle.
7. (til bet. Q.t) om begivenheder, forhold olgn.

:

udvikle sig (paa en vismaade); forløbe;
ende med; have et vist udfald; især m.
maades-adv. olgn. eU. (nu dog sjældnere) m.
præp. til og flg. subst., (nu næppe br.:) inf.
olgn. Moth.F37. Hvordan faldt det ud?
Holb.UHH.IV.6. Disse Domme fulde siden
ud tU at paalegge Poenitentze. sa.Kh.316.
mange saadanne Indretninger, som tit ere
faldne anderledes ud, end man i Begyn-
delsen skulde have tænkt. OeconT. 1. 15.

Klammeriet faldt ud til et Slagsmaal. FSO.
Sygdommen faldt ud tU en Koldfeber. smst.
Alt vil tilsidst falde ud til gamle Danmarks
ÆTe.CLStrøm.U.115. Hvis Torskene (o:

torskefiskeriet) vil falde nojgenlunde heldig
ud idiax. Drachm.STL.327. Schand.TF.1.239.
Gauchoen var faldet ud til (o: „endte med,

viste sig") at blive en Dansker. JPJ'ac.JJ.
399.

II
falde ud paa eet, (l.br.) komme

ud paa eet; være det samme. „Gudskelov,
at det kun var Porstønden, vi forliste.

Mjøden have vi endnu tilbage." . . „Jeg
tænker, at det saa omtrent kunde falde
ud paa Eet for Dig." Etiar.GH.IlJie. FeiXb.

II
falde ud til (ed), (jur.) afhænge af.

Har (moderen) ingen Beviser . . vil Sagen
10 almindeligvis „falde ud til Mandens Ed."

VortHj.1113.74. 9.23) falde onder (ell. un-
ter. Sal.VI.293), (vel tU bet l.i; ^ t imp.
som varskoraab (praj) fra mcerset, naar der
kastes en ende olgn. ned (ogs. blot: unter!^.
IdrætsB. 1.362. Scheller.MarO. 9.24) falde

væk, (dagl.) d. s. s. falde bort (1 og 3). hvad
. . skulde (der) blive af Familjen, hvis
han faldt væk. ÆLars.(rF.i08. EaUebyJ.84.
Feilb.

20 III. falde, V. i udtr. hva' falder se «.

befale 4 (sp.95 1.14).

falde-, t ssgr. af II. falde (se dog -laas^;

jf. Fald-. -fasT, et. [2.3] (emb., skol.) fag
af scerlig vigtighed, hvori eksaminanden skal

naa (over) en vis laveste karakter for over-

hovedet at bestaa sin eksamen (jf. -grænse,
-karakter^. Den danske Realskole. 1905. 42.

-færdig;, adj. [2.i] [-jfBr'di] ^\ faldfærdig

se u. Faldefærdighed}, især om hus, murværk
30 olgn. : som er nær ved at falde om ell. ned;

brøstfældig. 'Væggen, der af Ælde |
Uvis

og faldeifærdig staar | Paa Hinke-Krøb-
ling-Fødder. FaM.160. Bagges.D V. XI.1.50.

(kirkerne) ere næsten aUe forfaldne og tU-
deels faldefærdige. Thiele. Breve. 246. HC
And.VI.59. AndNx.PE.III.5.

||
(l.br.) om

levende vcesener, planter olgn. 'han faldefær-
dig staaer. NordBrunJon.52. 'Paa den lyn-
slagne Rod staaer Egen faldefærdig. Falsen.

« 1.492. PalM.III.38. faldefærdigt haltende
lader (han) sig slæbe ind i den landlige
Stne. Brandes.Xl.l70. H G) overf. (jf. brøst-
fældig 2): skrøbelig; svag; siti tmdergang
nær. *Er mig Ideen værdig,

| Saa lad kun
Formen være faldefærdig. Rrz.D.III.168.
den faldefærdige Enevælde. -BranfZe.?.Z7.463.

QP -færdig^-hed, en. (\ Faldfærdighed.
CDangaard.Kultur.(1905).l). en By, der
kan gjelde for et Pragt-Exemplar af Gri-

50 seri og Faldefærdighed. 5'C4nrf.JX(54. MO.
-grav, en. se Faldgrav. -grænse, en.

[2.3] (emb., skol.) om (karakter ell. pointsantal,
der i et enkelt ell. samtlige fag danner) laveste

grænse for bestaaet eksamen (jf. -fag, -karak-
ter^. Den danske Realskole. 1905.42. -hat,
en. [2.1] (ogs. Faldhat. vAph.(1764). VSO.
MO. Rich.1.55). en (især) i tidligere tid an-
vendt udstoppet krans (ell. hue), som sattes

paa hovedet af smaabøm, der begyndte at

60 gaa, for at de ikke skulde støde hovedet naar
de faldt JSneed.VI.332. PMøll.I.307. »da
jeg gik forsigtigt

i
Med en Faldhat om mit

Hoved,
( Og endnu ei talte rigtigt. Srz.Z).

1.48. 'Kalv, Du raver som Du er fuld,
j

. . Du burde nok have Faldhat paa. Kau-
lund.207. FrGrundtvXK.62. SjællBondJ.61.

IV. R«tttrykt «/» 1922 44
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Feilb. -karakter, en, [2.8] (emh., skol.)

karakter, der danner faldegrænse (i et falde-

fag). Den danske Beabkole.1916.139. -laas,
en. se Fallelaas. -moden, adj. se fald-

moden.
falden, adj. (glda. d. s., oldn. fallinn,

skikket; jf. sv. no. fallen; egl. perf. part. af
II. falde) 1) (jf. IL falde 6.i; nu næppe br.)

m. præp. til: med (stcerk) tilbøjelighed i en
vis retning; hengiven til; henfalden til.

Falden . . til Jagt. vAph.(1764). 2) (til II.

falde 6.6; nu dial.) i forb. være falden for

ell. til (noget), som udtr. for, at det tilfalder,

tilkommer en at gøre noget: være pligtig til.

saa og at Ingen, enten de ere enrollerede,
eller tjene paa Landet, og ere faldne til at

lade sig enrollere, undviger. MR.1 71 0.188.

Er jeg Skyld i din Ulykke, er jeg vel og-
saa falden for at bære den med åig.Aakj.
VF.74. jf. Feilb.1.263 f«. falde;, IV.138 (u.

falden;.

Fald-ende, en. se Fældende.
faldende, part. adj. se II. falde 2.1, 3.4.

Falden-»»yg;e, en. (jf. ænyd. fallen(d)-

sot(tig); af faldende(-) syge, se u. II. falde

2.1; nu nceppe br.; j/. Faldesyge) d. s. s. fal-

dende syge; overf, i gen. faldensyges
brugt som adj.: meget stærk; kolossal; ge-
valdig; pokkers, en Fallensiuges Fegt-
mester saa stor som et Bierg, der kommer
og stamper her, saa Huuset maa ryste
og falde ned.EomGrønneg.11.334. Gldgs
Skæmi.39.
faldera, interj. (yiseomkvæd). [fala'rB]

m. forsk, variationer i udtale og form efter

rytmens krav, jf. eksemplerne ndf. samt fala-

la(la), falderalla(la) osv., se DgF.lV.408.VI.
844.352.538 ofl. (sv. fallala, fallera, holLialsi-

la, falde(ral(le)ra osv.; udviklet af de ital.

tonen avne fa (o: i) og la (o:a); j/. tralala)

t) brugt som omkvæd paa munter vise. jf.:
Falderila. Er et ord, som bemerker intet,

bruges at synge en tone med. Moth.F48. *I

Træets Bark er Mærke sat,
| Der fik jeg

Kys en maaneklar Nat, | Kukkuk! faldera!

kukkuk !J?C.4w(^.X 5.94. *Da Kulden var
saa fæl — falderal

|
saa drak han sig en

"Pæl. Hostr.G.ll?. '„Og Kejseren boer paa
det høje Slot;"

|
Chor: „Tralalera, faldera,

falderira." sa.SpT.IlJ.14. *vi har Lys paa
Møllen

I

Dag og Nat, Falderal AReike.109.

2) (spøg. ell. foragt.) brugt som subst.: mor-
skab ell. fornøjelse af lettere art, dans
olgn. (jf. Balfaldera;. Jeg har givet dem
Orlov — og ti Gylden hver til Faldera i

Dagens Anledning. EWaage.EJId.104. hun
gaar til Dans og anden Faldera. Dannebrog.
*y4l905.2.sp.l. Blækspr.1908.25.
Faldereb, et. ['fal9|re-'6] (ogs. Faldreb.

SøkrigsA.(1752).§475. VSO. MO. Scheller.

MarO.). (efter holl. valreep, jf. ty. fallreep

;

vist egl.: reb til at holde sig fast i ell. glide

ned ad, naar man „falder i baadene", se II.

falde 4.7, jf Faldtov) ^ \) reb til at holde

sig fast i, ved siden af en (udenbords) skibs-

trappe (jf. Falderebstov;, ell. (oftest) om

selve trappen fj/. Falderebstrappe; ell. den
dertil svarende indgangsaabmng i etskibs
ræling

(jf.
Falderebsport;. TSO. Harboe.

MarO. Goldschm.VII.262. det lille Fartøi,,

som har slæbet agter, hales op til læ Fal-
dereb. StBille.GaU.66. Scheller.MarO.\\ bil-

ledl, i talem. (dagl.): staa ved faldere-
bet, (nu næppe br.) være i begreb med. Le-
vin, ifær i forb. paa falderebet (jf. holL

10 een glaasje aan ell. op de valreep) egl:
idet man forlader skibet; derefter i alm.: tit

afsked; i sidste øjeblik; til slut; især i udtr.:

et glas paa falderebet. Hør Pernille, giv
os nok et Glas Viin paa Fairebet. Holb.H
Amb.11.2. Ing.EF.V1.18. Davids.KK.126..
En lille Diner — paa Faldrebet — med
Forretningsvenner. Drachm.F.I. 475. De
Herrer udstyredes endnu paa Faldrebet
(o: lige inden de gik) med diverse Toilet-

20 genstande. Esm.I.119. Hvad mener du om
en lille Sang paa Falderebet, min Pige?
Nathans.F.66. f *Paa Fallerebet (o: paa
slutningen, paa det sidste) det være maae

|

Med Paven;
|
Han nævnes saa sielden,

som om han laae | I Graven. CFrim.SS.4.

2) falderebsgasternes honnør ved falderebet

(i) til ære for officerer olgn., som gaar om
bord ell. forlader skibet; især i udtr.: give
faldereb, modtage, hilse med honnør. OrdbS.

30 *kom ombord! jeg har Faldreb for Dig (o:

jeg er rede til cit tage imod dig med honnør).
Drachm.PT.127. (som kommandoraab :) Fal-
dereb! o; gør honnør ved falderebet. Scheller.

MarO. Falderebs-, i ssgr. J, af Falde-
reb 1. -d4>r, en. (jf. -port;, lukke (dør}

for indgangsaabningen i skibssiden (faldere-

bet). Scheller.MarO. -gast, en. orlogsma-
tros, som gør honnør ved falderebet. Funch.
MarO.Il.34. Scheller.MarO. -klanipe, en.

40 især i flt., om træstykker paa skibssiden brugt

i st. f. falderebstrappe. Funch.MarO.1.54.
-knob, en. en paa en særegen maade sam-
menslynget knude paa enden af falderebstovet.

Funch.MarO.1.49. Scheller.MarO. -port^
en. om indgangsaabningen i skibssiden (fal-

derebet) ell. det hertil hørende lukke (jf. -dør;.

Drachm.FY.44. Scheller.MarO. -tov, et.

Funch.MarO.lI.34. da jeg skulde op ad
Falderebstrappen, slingrede jeg i Falde-

so rebstougene fra den ene Side til den an-
den. JHii£>;i/;).7.5-2. SaUYU.699. -trappe,
en. Funch.MarO. 1. 54. Goldschm.in.263.
SaUVI1.699.
Falde-sot, en. [2.i] se Faldsot. -syge,

en. [2.1] ^.//'. Faldensyge; nu næppe br.) d. s.

vAph.(1759). JForchhammer.To Komedier af
Plautus.(1886).38. -vildt, et. [2.-.'] se Fald-
vildt.

fald-færdig, fl;?j. se faldefærdig, -git-

60 ter^ et. (afialde l.i ell. 1.2) gitter, der kan
sænkes ned for en portaabning olgn., især

paa middelalderlige borge. vAph.(1759). Ing.

KE.I.203. Drachm.KW.27. TroelsL.in.35.

-grav, en. (sj. Faldegrav. Kaalund.ES.29).
(cewt/d. faldegraff; o/ falde l.i; 1. br.) d. s. s.

-grube, (overf. :) *Først søger Elskovs Fald-
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grav os at sluge. Drachm.DJ.I.320. -greb,
et. (afiaide l.i ell. 2j) i brydekamp: angreb,

hvorved man løfter modsianderen op paa sin

ryg og kaster sig mod gulvet, saa at han kom-
mer tU at ligge underst (jf. Armfaldgreb^.
ACMeyerJdr.14.42. -grnbe, en. (af falde

Is), (gravet) fordybning, som er dækket af
en falddør, grene olgn., og som er indrettet

til at fange mennesker eU. især vilde dyr i;

dyregrav. Vi kan altsaa vente Faldgruber lo

og slige Rævestreger? Ing.KE.1. 186. de
tabte S Fatning som Dyr i en Faldgrube.
JVJens.SS.49. BMøU.DyLJ.57. R overf.

(trappen midt i riddersalen var) en Hindring
for Dans, en Faldgrube forBerusede.Trof/s
LJ1I.38. teksten rummer adskillige fald-

gruber
i
-hammer, en. (af falde l.i^

hammer, bestaaende af en tung klods, der

løftes opad ml. lodrette skinner for derefter

at falde frit ned (paa en ambolt). Wagn. 20

Tekn.129. SaVX.763. -hastighed, en.

('o/' falde 1.1 fH. Fald 1j; især fys.). (loren)

om Legemernes indbyrdes lige FaJdhastig-
heå.Ør8t.lJ42. Sal.^VIl.698. (overf. :)Tar-
tiets Tilbagegang (vil) fortsætte sig, mulig
efter Loven om Faldhastigheden endog
med stigende Fart. Eørup.lII.291. -hat,
en. se Faldehat, -hov, en. (af falde I.2;

fisk.) redskab (hov), der bruges (sammen med
faldkloen) ved rejefiskeri. Fiskeriredsk.(1872). ao

11. -hæng, et. (af falde l.(i) ell. Fald
1.(1); gym., nydann.)d.s.s. faldhængende
stilling, stilling, hvorved man hænger i bom-
men med strakte arme og hælene mod gulvet.

GymnJJ33. smst.203. -hejde, en. (af
falde 1.1 ell. Fald I.1; fagl., iscer fys.) stræk-

ning, som et faldende legeme gennemløber
(lodret maalt); faldvej. Ørst.1.29. OpfB.UII
1.78. -klo, en. ("a/" falde I.2; fisk.) redskab,

der ved rejefiskeri bruges til at gribe og op- 40

samle tangbunker olgn. (jf. -hovj. Ftskeri-

redsk.(1872).ll. -kniv, en. se Foldekniv.
-kraft, en. (af falde I.1; nu næppe br.)

den kraft, hvormed et ikke understøttet legeme
falder. Ørst.(MO.). -kærv, en. se Fæld-
kærv. -k«], en. ^a/" falde \a) ^ paa un-
dervandsbaad : køl af jærn ell. bly, der tjener

til ballast, og som man kan lade falde for
lettere at komme op til overfladen. Scheller.

MarO. -laag, et. ^a/" falde I.2; sj.) hæng- 50

sellaag, som falder i af sig selv. MO. | (na-
turv.) t om lukke for aabningen paa et snegle-

hus. vAphJ\^a1hJI.284. -laas, en. (jf. Fald
6.3^ se Fallelaas. -lem, en. (af falde I.1

ell. 1.2^ især om vandret liggende lem (i gulv,

over faldgrube olgn.; jf. -dør, -luge, -port^.

en af Gulvets Faldlemme (paa et teater).

Erz.XVn.147. -linie, en. 1) (af falde
la eW. Fald l.i; fys.) den lodrette linie gen-
nem et legemes tyngdepunkt. Paulsen.1.89. 60

2) (afFalå 4.2; geol.) jordlags hældningslinie.

GForchh.DG.42. Sal.VI 291. -lev, er\.(af
falde 1.1 ell. Fald l.i; fys.). ChristionsJFys.

441. Galileis Konstatering af Faldloven.
CSFet.LittJ.632. -Inge, en. (af falde la
ell. 1.2; d. 8. 8. -lem. vAph.(1759). Det var

et halsbrækkende Arbeide at komme igien-

nem denne Port, da den var fuld af Fald-
luger. £M--.7J.i 7. Hrz.XIII.250. -maski-
ne, en. (af falde la ell. Fald la; fys.) ma-
skine til paavisning af faldlovene. Paulsen.
1.43. -moden, adj. (ogs. faldemodenj. {af
falde 1.1; jf. ty. falkeif, især om frugt, samt
faldende moden u. falde la; landbr.) om
kom: (over)moden (saa at kernerne falder

af). Kornet stod helt faldemodent.^rt-oetid.

PG.75. Feilb.I.263JVJ33. -net, et. 1) (af
falde la^ udspændt sikkerhedsnet, især ^ om
net til beskyttelse jnod nedfaldende dele af
rejsningen under søslag. Funch.MarOJI.34.
Sal* V11.700. 2) (afiaide 1.x; jæg.) et (især

i Italien anvendt) fuglegam, der er indrettet

til at falde ned over fuglen. OrdbS. 3) (af
falde 1.2; fisk.) et især ved lystfiskeri i større

floder anvendt fiskeredskab, hestaaende af et

net, i hvis kant smaa blykugler er fæstede,

og som man ved brugen lader synke til bunds.
OrdbS. -pal, en. (af falde 1.2^ ^ spcer-

hage (pal) paa et spil, beregnet til (ved at

falde ned mod palringen) at forhindre spillet

i at løbe den forkerte vej. Funch.MarOJ.94.
SaUVn.700. t -pind, en. (af falde la;
landmaaling.) en jærnpind, som man lod

falde fra et punkt i en luftlinie for at finde
det lodret herunder liggende punkt i terrænet.

ThBugge. DeFørsteGrun de tilRegning.(l 795).
370. -port, en. (af falde la ell. I.2; især

foræld') større falddør (fx. ved fæstnings-
værker eU. sluser). MothJ'43. VSO. Q iscer

(tidligere)^ om Kanonport, fæstet ved hcengs-

ler forneden og beregnet til at falde ned langs
skibssiden ved kanonens brug. FunchJidarO.
11.34. Sal.*VII.700. -preve, en. fo/" falde

1.1^ om prøve, hvorved et materiales mod-
standsevne mod stød olgn. undersøges. Tekn
MarO.37. SaUVII.700. -reb, et. se Falde-
reb, -ret, adj". (af falde la ell. Fald la;
sj.) m. h. t. nedstyrtende vand olgn.: lodret.

den Arbejdskraft (vandets) faldrette Strøm
udøver i MøUeværker. FremJ)N.530. -ret-
ning, en. (af Fald 4.2; geol.) faldliniens

(2) retning. GForchh.DG.28. UssAlmGeol
21. -rnm. et. C«/" falde la; fys.) d.s.s.

-vej. Eag.IV.18. -rar, et. fa/" falde la^.

1) (fys.) et til paavisning af faldlove bruge-
ligt glasrør, som kan pumpes lufttomt. Sal.'

VII.698. 2) (fagl.) afløbsrør (fagl. spec. de
indvendige: EagJVJS) for spildevand olgn.

fra (bebo€lses)huse. VortEj.IV2.187. det hul-

lede Faldrør, som løb ned ad Muren . .

dannede Afløbet fra en halv Snes Køkke-
ner. Staun.P.270. ogs. om det undertiden paa
fleretageshuse anbragte rør til nedstyrtning

af fejeskam, køkkenaffald olgn.: PoU^I^90é.
2.sp.2.

Falds-, i ssgr. af Fald. -barm , en.

[6.4] J, barm, hvori faldet fastgøres (jf. IL
Barm;. IdrætsBJ.359. f -beder, pi. [2.4]

(jur.) d. s.s.Faldsmaal. MothJ'44. VSO.II.
23. -helt, en. [4a] ^ I Randersfjord kal-

der man den nedeaaende Hælt (o: Core-

gonus) Falds-Bælt. Krøyer.III.60. -horn.

44*
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et. [6.4] J, øverste spidse ende af et stagsejl.

Funch.MarO.II.34. Sal. VI.293.
Fald-skærm, en. {af falde I.2; jf.

ty. fallschirm) paraplyformet skærm, hvor-

med man kan dale langsomt ned (fx. fra
luftballon olgn.). De fik ham lokket til at

gaae ned i en Faldskjærm fra Loftslugen.
Hrz.X.13. PalM.VI.284. TroelsL.VI.114.
(hilledl.:) „Hun har sendt mig ud som
Faldskærm for at prøve Vindens Retning
og Styrke 1" — „Og nu blæser den ad For-
soningens Kant til." Drachm.F. 1.264. om
(flagermusens) flyvehud: Frem.DN.451.
Falds-maal, et. (sj. Fals-. Nørreg.Pri-

vatr.V.2.35.370. jf. Falskmaai;. (glda.d.s.;

af Fald 2.4; jur., foræld.) bødestraf (især

for undladelse af at møde for retten som
vidne), hånd betaler til Kongen sit Falds-
måSil. DL.l—24—46. Holb.GW.IV.lO. Ba-
den.JurO. 1. 143. VA Sech. Om vitterligheden.

(1885).146.\\hertil: Faldsmaals-bøde(r) (Nør-
reg.Privatr. V.370. LovNr.90''U1916. reg.),

-kendelse (KancSkr.^'1^1820. MunchPet.DB.
1.196),-straf (Nørrcg.Privair. V.370. Hag.IV.
18), om bøde osv. for udeblivelse som vidne.

Fald-sot, en. (ogs. Faldesot. HjælpeO.
87. SaUVII.373). (af falde 2.1 ell Fald
2.1; mi næppe br.) d. s. s. faldende syge (u.

falde 2.1; jf. Falde(n)syge;. vAph.(1759).
VSO. MO. -stol, en. (af falde I.2; sj.)

stol, som kan slaas sammen; feltstol; flugt-

stol (paa skibsdæk). ORung.Y.9. -strik-
ke, en. (sj. -sirWi). {efter fy. fallstrick; jf.
falde 2.1 og 5.2 ; især i flt.; nu næppe br.)

mare; fælde. vAph.(1759). VSO. MO.
hilledl. : Nonnerne (fortalte om) hvor mange
Falstrikker (verden) lagde for Dyd og
Uskyldighed. Biehl.MF. II. 14. sa.PT.26.
PAHeib.Sk.II.29. at sætte . . Faldstrikker
for een. VSO. (en piges) Øine, hvis Blik
var en Faldstrik for Mænd. JLBasm.lOOl
Nat.102. -sæd, en. (af falde l.i; fagl.)

frø, der falder ned ved planten (og føres
videre af fugle olgn.; mods. Flugtsædj. An-
dres.Klitf.198.318. -tov, et. (jf falde 4.7

samt Falderebj J, kort tov (m. knuder) til

at holde sig fast ved, hvor der ikke findes
rækværk olgn. Funch.Mar 0. 11.34. SaU
VII.200. -trappe, en. (aftalåel.i; især

^) trappe, som (er anbragt i hængsler og)
kan hejses op og ned. MO. Sal?VII.76l.
Han stod paa den Faldtrappe, som var ka-
stet ud fra Lokomotivet. Kehler.(PoU^lzl921.
O.sp.l). -vej, en. (af falde I.1; fys.) den

af et faldende Ugerne i en vis tid fra fal-

dets beg. tilbagelagte vej (jf. -rum^. SaU VII.
698. -vej r, et. (af falae 4.4 ; sj.) vejr m^d
voldsomme kastevinde. D&H. -vildt, et.

(ogs. Faldevildt. MO. Fleuron.BK.25). {efter

tv. fallwild; jf. falde 2.2; jæg.) vildt, som
findes dødt (af kulde ell. mangelfuld næring).
MO. Fleuron.RK.25. SaUVII.701. -vind,
en. (af falde l.i; meteorol.) vind, der frem-
bringes ved lodret nedstigende bevægelse af
luften. Paulsen.II.785. -vinkel, en. (af
Fald 4.2 ell. falde 4.2; især geol.J (en over-

flades osv.) hældningsvinkel (mod horisontal-
planet). Er Klitten svagt bevoxet og bli-

ver vindbrudt, styrter den efter nogen
Tid ned og antager da en Heldning lig
Sandets naturlige Faldvinkel. Andres. Klitf.
90. Uss.AlmGeol.21. -viser, en. ('a/'Fald 4.2;

jæmb.) indretning, der tilser faldforholdene
paa banelinien. DSB.Banebygn.50. -værk,
et. (af falde l.i^ maskine m. et faldende,

10 tungt legeme (til nedramning af pæle, præg-
ning olgn.). Wagn.Tekn.134. -okse, en.

{af falde l.i; jf. ty. fallbeil; 1. br.) økse i

henrettelsesmaskine ; ogs. om henrettelsesma-
skinen som helhed: guillotine, da var det,
ligesom jeg hørte Lyden af Faldøksen i

Guillotinen. Hauch.VII.185. Livsstraf fuld-

byrdes offentlig ved Faldøxe. Udkast til

Straffelov.(1864).§10. Guillotinen — eller,

som det formeentlig passende paa dansk
20 kunde kaldes, Faldøxen. smst. Motiver. 21.

Brandes. V. 1 95. VI. 64. Bergs. ISabinerbjer-
gene.I.(1871).264.

fale ell. falle, v. -ede. {ænyd. glda.

fal(l)e, oldn. sv. no. fala, jf. ty. feUen, ud-
byde til salg, købe; afl. af V. fal; nu kun
foræld, og dial.) (især m. præp. paa^ spørge

om prisen paa en vare olgn.; byde paa no-
get; tinge (om), fale: Sort.PSkan.87. *Du
maa ei give dig med Kræmmerne i tale,

|

30 Du maa i Luuse-Kram paa hver en Klud
ei fale. Tychon.Vers.306. MO.I.461. de fa-

lede om Henen (o: hvæssestenen). EJessen.

NG.37. Junge. MDL. Feilb. || falle eller

tinge paa Yaxe. Høysg.S.62. vAph.(1764).
at falle paa en Snees Æg. JBaden.Gram.
32. VSO. MO.I.461. Naar „ildefallende«
Mennesker „falle" eller byde paa Noget .

.

og de ikke faa det, da er der efter den
Tid ingen Lykke eller Trivelse ved Tin-

40 gen. Thiele.III.34. Kværnd. Feilb.

Fal-erts, en. (ofte skrevet Fahlerts. Opf
B.^IV.78). {af ty. fahlerz, hvis første del er

ty. fahl, bleg (oldn. tqHr, se falme, Falaskej;

jf. n. Fal; mineral.) navn paa en gruppe
graa ell. graasorte metalliske mineraler,
der især hestaar af kobber, svovl, antimon

ofl. Sal.VI.294. VareL.^212.

Falff, en. (ogs. Fal(le). MDL.104.105.
Feilb. Fælg. MDL.105. Feilb.). {ænyd. (best.

50 f flt.) fallene (KalkJ.499), ty. falge, felge,

eng. fallow; jf. fælge; nu kun dial!) pløjet
mark (pløjet grønjord ell. rugstub olgn.).

Naar de synes Fallen er tienlig at tage op,

skal de . . vedtage og bestemme en vis

Dag, da hver Mand skal møde i Falle-

Marken med sin Ploug. FBagger.Bye-Lov.
(1773).7. MDL.104.105. Feilb. falge, v.

se fælge.
fal -holde, v. [V] [-ihml'a] vbs. -else

60 (Politivennen.1798/99.195. Goos.DS.lI.208).

{ænyd. d. s. ; nu sj., især jur. ell. emb.) have

til salg; holde fal. Holb. Kandst.V.3. naar
nogen Markjord bliver falholdet. Cit.1736.

(JySaml.4R.III.236). Hvo som maatte
have en smuk durabel Chaise . . at fal-

holde, ville behage at melde sig hos (N. N.).
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Adr}^lil762.sp.9. BaggesJDV.XI.90. Hytter,

hvori de falholdt Klæde. C5em/j.J//.^0.
gmst.IX.18. Borgerne skulde . . være for-

gligtede til at falholde Klæde, Humle,
taal, Jern og andre slige Varer. £or«A.

Samlinger.XIII.(1920).33.
Falil(le), en. se Farlil.

Falk, en. [fal^] flt. -e. (cenyd. glda.

falk(e), oldn. falki; laant fra mnt. valk(e)

(ty. falke^; jf. eng. falcon, fr. fancon, ital. lo en falk (2) kan være anbragt. SaVYII.703.

svende og Falkedrenge forlystede sig med
at afrette Hunde og Falke. Zw^r.FS.JI.SS.

Drachm.M.3. DanmRigHM.II.651. -fjer,
en. iscer T (i flt.) om de bløde dunfjer paa
(jagt)falkens bryst. VareL* 230. || De paa
Apotekerne og Laboratorierne tU Rens-
ning af Glas benyttede Svingfjer af Kal-
kunen (bencevnes) ofte fejlagtigt Falkefjer.
smst. -fod, en. [2] ^ metalfod, hvorpaa

fjilco(ne), sen. lat. falco (gen. -onis^; oprin-

delse uvis (opr. romansk?); i DgF. kaldes

(jagt/falken alm. høg (se Bøg)) .1) \ navn
paa gruppe af rovfugle (Falconinæ), især

slægten Falco. 'En Falk til Jagten kan af-

rettes,
I
Og Kongers Lyst tidt deri sættes.

Åbc.lO. *Langs Skoven flyver lumske Falk,
|

Til Duen staaer hans Øie. CFrim.Poet.10o.

•hvad er . . vel en Jagt . . |
Uden Falken

I
Som med Hættepaa Haand,

glubsk efter Ksm^.Oehl.Tord.(1821).26.
•Min Falk den fløi over Mark og Vang,

|

Tidt og mangesinde. HaucA.Si).J/.570. Hrz.
IX.308. "Paa Armen har hun Falken graa,

|

Med Bjælder og med Hætte paa. Winth.
ND.lo7. *Der er ingen Fugl der flyver

saa højt
I

som Falken med sine Unger.
Krist.JyF.1.81. || i sammenligninger (iscer

m. hentydning til jagtfalken), han har Øine

fænger, en. (ænyd. d. s. ; foræld.) person,

som indfanger jagtfalke. VSO. MO. -ham,
en. (foræld.) falkeskikkelse, opfattet som en
fjerklcedning, et menneske kutide paatage sig.

*(hun) Fløi over Sundet i en Falkeham.
Hrz.VI.198. Freja ejede en falkeham. ^M
Pet.Myth.349. -hætte, en. læderhætte, som
jagtfalk bærer over hovedet, iscer naar den
føres til jagt (jf. -kappe^, Moth.F49. Ing.

I

Sidder » VS.III.134. SaVVn.707. -jagt, en. især
om (den tidligere, endnu i orienten, alm.)
jagt med afrettede falke. Moth.F49. Ing.
VS.II.140. BMøU.DyL.IlJ21. -jæger, en.

person, der (fanger og) afretter falke og ja-
ger med dem; falkoner. MO. -kappe, en.
(sj.) d. s. 8. -hætte. MothJ'49. CBemhII.
198. -leje, et. (ænyd. falkeleg, -leger,

-leye, fsv. falkalåghe, mnt. valkenlegge ; for-

æld^ sted, hvor falke har deres reder og efter-

som en Falk. PAHeib.SkJ.19 ^j/. Falkeblik;. 30 stræbes af falkejægere. PVJac.F.363. Falke-
•Styrt hurtig, som en Falk, dig paa dit

ByXtel OeU.P.321. Ing.EF.III.210. Hauch.
E0.93. U ordspr. og talem. Hvo der ikke
har Falk, maa bede (se VIL bede^ med
Ugle (o: man maa kjælpe sig, som man
han). VSO. Mau.4221. (bispen formaner
mig til) Ydmyghed; men hvad hjælper det
Alt? . . Falken bliver aldrig til Due. J«^.
VSII.34. n (herald.) Udi det første Skille-

lejerne (blev) bortforpagtede til Udlæn-
dinge. 51føW.Z)yL.JJ.^6. -mester, en,
{ænyd. d. s.; foræld^ person, der har opsyn
med falkejagt og falkejægere ; falkonermester ;^

ogs.: falkejæger; falkoner. Schytie.(MO.). en
fiin Silkesnor om Foden bandt (falken) til

Falkemesterens Arm. CBei-nh.lI.197. Hag.
IV.20. Falkener(er), en. se Falkoner.
Falke-næb, et. uegl.: stcerkt krummet

rum er en blaae Falk. Holb.DB.III.6. Is- 40 næb som en falks. BøvP.II.537. (spøg.) om
lands Vaabenmærke (bliver fremtidig) en
siddende til venstre vendende islandsk hvid
Falk i blaat Felt. Bek.Nr.31*/iol903. 2) H
forreste sigtepunkt paa kanon. PBrandt.
Artilleri og Vaabenlcere. (1881). 15. Sal* VIL
703. 3) "jii (foræld.) kanon af bestemt ka-
liber. SaUVIl703. (jf.F&ikonet). Fal-
ke-, i ssgr. ['fal^g-j især af Falk 1, ofte

m. særligt henblik paa falkens (tidligere) be-

stcerkt krummet næse (jf. -profilj. -profil,
en. (1. br.) markeret ansigtsprofil med stcerJd

krummet næse (jf. -næb^. Schand.BS.454.
-væsen, et. (1. br.) indbegrebet af hvad der
hører til afretning og brug afjagtfalke. Bi-
drag til en Skildring af Falkevæsenet og
Falkejagten. PFJac.jP. 507. -oje, et. 1)
(især i flt.; billedl. og overf.; jf. -blikj. Schytte.

1B.V.423. 'hvad dunkelt staar for mig.
nytteise ved jagt (se -bjælde, -dreng osv.j. 50 Det klart du (o: Knud den hellige) skuer
•bjælde, en. bjælde, der er fæstet ved en
jagtfalks fod (for at den lettere kan gen-

findes afjægeren). vAph.(1764). S&B. -blik,
et. især overf.: (meget) skarpt, gennemtræn-
gende blik (som ikke lader noget undgaa sin

opmærksomhed; jf. -øjej. *(nomen,) Hvis
Falkeblik igiennem Natten stirrer. Oehl.NG.
155. Grundtv.PS.VII.84. Med Falkeblik
opdagede hun sin Omgivelses Svagheder.

med dit Falke-Øje. Grutidtv.PSII.502.*Neir
hvilket Ansigtl | En Duemine med et Falke-
øie. Hrz.Vin.68. F. skjulte i Hast Cigaren
. . bag sit Frakkeskød, men ikke hastiff

nok for Simons Falkeøjne. Goldschm.VIlT..
61. 2) T betegnelse for mineralet krokydolit

(blaa asbest) i sleben form. VareL?449.
Falkoner ell. Falkener, en. [falko-

'ne'r, -ka ] (sjældnere: Falkenerer. Moth.F49^
Gylb.(1849).IX.23. et aandeligt Falkeblik, w EPont.Atlas.II.226. Falkonerer. PVJacJ"^
Kxerk.VI.98. der skal en Seer med Falke-
blik til for at forstaae åQt.smst.VII.491.
billedl. : *Cæsar, klædt i Plader, | Imod mig
sine Falkeblikke sendte. CKMolb.Dante.I.
25. -dreng, en. (foræld.) dreng, der fører
falkene (paa jagten); smaadreng; page. Jagt-

320.321). flt. -er ell. (sjældnere) -e (OpfB.^
IV.438). (fsv. falkenår, sen oldn. falkinerj

fra mnt. mht. valkener(e), mlat. falcona-

rius; foræld) person, som (fanger og) af-
retter falke til jagt og har opsyn med
dem; ogs.: falkejæger, falke, hvilke Is-



Falkoner-

lænderne fange og overlevere til Kongens
falkenerer, hvilke betale for hver falk

5. 10. 15. Rdlr. Holb. DNB. 54. CBemh. NF.
VIII. 180. CKMolb. Dante. 1. 106. Falko-
neer.JBaden.FrO. Ved de fleste Jagter
maa Jægerne være ridende; Falkonererne
bærer da hver sin Falk paa den venstre
Haand; . . naar Dyret . . viser sig, tager
Falkonereren . . Huen af (falken), og den
lades løs med et Kast, der kræver Kunst lo

og Øvelse. PVJac.F. 321. BMøll.DyL.lI.
23. Falkoner-, Falkener-, i ssgr.

-g^aard, en. (foræld.) gaard, indrettet til

opdræt og afretning af falke. Ikke langt fra

(Frederiksberg) Slot ligger den Kongelige
Falkener-Gaard, hvor de aarligen fra lis-

land ankommende rare Falke modtages og
til Jagten afrettes. EPont.Atlas.II.226. Fal-
koneergaarden (laa) ved den saakaldte
Falkoneer-Allee (i Kbh.). PVJac.F.402. (jf. 20

Krak.l920.1.313). jf.: 'Cupido selv gik ind
i Falconere-Gaarden, | Hvor Raun og Høg
og Falk sad udj deres Orden. Tychon.(GkS
799.126). Falkoner!, et. [falkona'ri?]

flt. -er. {fra ty. falkonerei, -rie, mlat. fal-

coneria (fr. fauconneriej; jf. ænyd. falkeri,

falkonergaard; sj.) opdrætning og afret-
ning af falke; ogs. om den heHil indret-

tede bygning olgn.: falkonergaard. PV
Jac.F.324. Selv flere af Paverne havde i 30

MiddelalderenFalkonerierogmodtog Falke
til Foræring af verdslige Fyrster. BMøll.
DyL.II.24. Falkoner-menter, en.

(foræld.) den øverste blandt falkonererne;
/alkemester. F alkener-: vAph.(1759). Ing.
VS.I.164. Falkonérm ester. En Mand, der
er mere vigtig end hundrede Lærere. PA
IIeib.US.555. PVJac.F.386.

Falkonet,en.[falkoinæd]/?<.-ter.(cE«yd.
falkenet, falkonet, mnt. valkenet, ty. falko- 40

nett; fra ital. falconetto; besl. m. Falk (se

Falk 3^; foræld.) en i tidligere tid anvendt
lille kanon af bestemt type; skibskanon.
Klevenf.RJ.187. Funch.MarO.II.3. nu knal-
dede den lille Falconet lystigt af. Bergs.

BB.191. I 1774 blev der . . indført Falko-
netter i Mærsene. OpfB.^II.295. Scheller.

MarO. (om kampen ved Helgoland:) *„Klart
Skib" er bleven blæst og Topgasterne sendt
op

I
med Rifler og med blanke Falkonetter. 50

Ax.Iuel.HH.82.
I. Falle, en. ['fala] (ogs. skrevet Falde.

Gnudtzm.Husb.238). ftt. -r. {laant fra ty.

falle, klinke, laaserigel; a/" fallen, se IL falde;

jf. I. Fald 6.3 og IL Fal samt Falle-laas, -rør)

bolt ell. laaserigel, der er saaledes ind-

rettet, at døren lukker ved at trækkes til og
kan aabnes uden anvendelse af nøgle (ved

drejning af dørgreb). Sal.^VIl.711. || ogs.

d. s. s.l. Fald 6.3. smst. 60

n. Falle, en. se Falg.
in. falle, adj. {no. fallig, smidig, fær-

øsk, hil. falligur, smuk, pæn; kan være afl.

af II. falde (7.i), altsaa egl.: som falder (sid-

der, passer) godt (jf. no. felleleg, passende,

ty. gefåUig, behagelig, føjelig) ell. være d. s. s.
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oMn. farligr, herlig, god, smuk fa/" fara vel;
egl. : som passer, sidder godt, ell. maaske opr
om skib: som ser ud til at kunne løbe godt)

II
ordet, hvis bet. er ret ubestemt (jf. Feilb.),

er delvis, især som adv., sammenfaldet med
farlig

II
nu kun dial. (jy.), jf. VSO.: „et Pro-

vindsialord") som forholder sig efter god og
passende skik og orden; passelig; især om
person (barn): ordentlig (i væsen og op-
træden); artig (3.3); skikkelig; omgænge-
lig. Moth.F49. Du faaer at være saa falle.

VSO. til et uartigt barn: vil du være falle!

Feilb. vejret blev falle (0: taaleligt), det
blev falle med regnen olgn. smst. som adv.

:

tilpas; nogenlunde; nu ogs.: ikke lidt;
helt; i høj grad. det véd den, som er
kun falle lærd. Moth.F49. VSO. de kunde
ikke falle enes, (han er) falle syg, (det er)

falle vist, godt olgn. Feilb. || sj., maaske m.
tilslutning til jy. falle, bleg, gusten (jf. oldn.

fplr, bleg, se u. falme): af ringe værdi ell.

betydning; „sølle" ; „fattig". A køber det
jo da saa godt som A kan faa det for de
falle Skillinger, A har at hånde („klare")

mig med. Vejrup.KM.58.
IV. falle, V. se fale.

V. falle, V. i udtr. hva' faller se u.

befale 4 (sp.95l.l4).

Falle-laas, en. [Tj CFaldlaas. OpfB.^
11.192). dels rf. s. s. skydende falde-
laas (SaUVII.711), laas, som aabnes ved
at man drejer paa dørgrebet. Værkt.50. dels

(l.br.) d.s'.s. hævende faldelaas, laas

med klinkefald (jf. I. Fald 6.3;. SaUVII.
711.

\. Fallent, en. [fa'læn'ri] Ht. -er. {af
ital. fallente; se II. fallent; jf. I. Fallit;

især jur.) person, som er falleret. For-
ordn>/A797.§75,5. Lassen.A0.819. *den,der
som Fallent er sat på Gaden. Rørd.GK.204.
en Klient fra Birket: Fallent og nylig
forgæves pantet for Bidrag til to Kuld
Børn. ORung.P. 87. (overf.:) en Fallent,

hvem Tilværelsen selv ruinerede. Kierk.

VI.170. II. CP tallent, adj. [failæn'rf] {af
ital. fallente, præs. part. af fallire, se fal-

lere; jf. I. Fallent; sj.) falleret; fallit.

Mange fallente Samfund har kunnet mis-
bruge Rivaliteten mellem de europæiske
Yinansovganer. Tilsk.l 915.1.538. fal lere, v.

[fa'le-'ra] -ede. {ænyd. d. s.; af ital. fallire, lat.

fallere; se fejle) \)(sj.) mislykkes; svigte;
slaa fejl. (dial.:) rugen fallerer (o: „taber

sig") i kulde og tørke. Feilb. || m. obj.

:

miste; faa ødelagt. *hunden sprang til

side . .
I
Og ved gesvindighed det slag

parerit af
|
Saa Munken mod en steen

fallerit værge staf. Cit.l721.(Kall.399a.98>-).

2) (især CP ell. jur., nu 1. br.) overgive sit

bo til skiftebehandling, fordi man ikke kan
fyldestgøre sine kreditorer; spille bankerot;

spille fallit; komme under konkurs.
Moth.Conv.F7. svigagtig Fallerende bør
uden videre Anmældelse tiltales af Øvrig-
heden. Stampe.II.206. Naar nogen fallerer,

da paaligger det Stedets Øvrighed . . strax
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at tage Boet under Behandling. A^fWre^.

Privatr.VI.15o. Erz.D.III.29. der var
atter falleret nogle af Bernhards uden-
landske Forbindelser. Tops. II. 194. H «w
iscer perf. part. falleret bnigt som adj.:

Toldkontrolløren, en halv falleret, forhen-
værende Kjøbmand. Schand^S.395. Uge-
sh-fRetsv.191o.238.
Valle-rør, et. [I] rørformet metal-

stykke, der omslutter dørgrebets stang og tjener

til at overføre grebets bevægelse tU fallen.

Gnudtzm.Hnsb.2S9.
Fallil(le), en. se Farlil(le).

Fallis8enient,et.[falis(3)imanl/?^-er.
{sv. ty. d. s., (m. fr. endelse) af ty. falliment,

itxd. fallimento; nu sj.) d.s.s. II. Fallit. Cit.

ca. 1800. (Grandmamas Bekiendelser. (1906).

137). Samtidig hermed forefaldt flere Fal-

lissementer blandt de Handlende. Sf^iWe.

Gal.ITI.137. Konkurslov'^/sl872.§24. I. f
Fallit, en. {cenyd. d. s.; af ital. fallito; se

III. falUt) d. s. 8. 1. FaUent. Moth.Conv.F7.
Arrest . . hvorpaa ei Dom, førend Fal-

liten undvigte, lalden er. Forordn.**/iol702.
S2. 'Herr Levetzov hos een Fallit |

Har
Midler sat paa Rente, | Hvor, hånd en
Skilling, ei, for sit,

|
I Ævighed kand

vente. Tychon.(NkS4''828a.l63). II. Fallit,
en. [failirf] ftt. -ter. (affr. faillite ell. udvik-

let af III. fallit (i udtr. som gaa fallit olgn.

ell. i ssgr.); i jur. spr. bruges nu oftere Kon-
kurs undt. i udtr. svigagtig fallit) banke-
rot; konkurs. Opbuder og Falliter. TttMin.

11.116. Han er jo endnu under Fallit. Gold-
8ckm.II.16o. Brandes.IX.327. Konkurslov-^/»
1872.§79. Hendes Grandonkel, Vekselfalsk-
neren, der havde bragt sin Familie paa
Fallitens Rand flere Gange. ZJoAansen.
Den rødeViUa.(1917).57. han blev dømt til

forbedringshusfor svigagtig fallit i Jttr.

Ugeskrift for SUsvig.1859.241. LovL.II.336.
(overf.:) *(skuespillene er) tærsket fortidt,

|

Saa at spille dem er næsten en FaUit. Becke.
ST.9. HBegtr.DF.I.14. |1 isoer (sj. i jur. spr.)

i udtr. spille ell. (nu sj.) gøre fallit
(Holb.Stu.II.3. vAph.(1764). Heib.Poet.VI.
206. Aarestr.l3. CavlingA.1.196). De, som
spille Fallit eller giøre Banqverot. JVør-

reg.Privatr.IV.379. VSO. PFaber. Sk. 20.
Broderen var ved at spille Fallit, og . .

de (fik) ingen . . af Fengene.JakKnuJy.
11.270. overf. („komme til kort" olgn .): alle

mine Sandse (er) færdige til at giøre Fallit,

og spille ba.nqveTot.HoW.Stu.II.3. man (skul-

de) troe, at Kotzebue og Iffland egenlig
havde været Professorer i Lovkyndighed,
men vare spillede (alm.: havde spillety

Fallit paa det Spørgsmaal: hvad er For-
holdet mellem Ret og Moral? CZPef.O.i 74.

III. fallit, adj. [fa'li^ (ved folkelig omdan-
nelse (dial. ell. spøg.) forlidt Skjoldb.G.135.
Feilb. KNyrop.S VS.27). best. f. (sj.) -te ( Tilsk.

1921.1.212), flt. fallit (som præd.) eU. (sj.)

-te (Schand.O.II.299). (af ital. fallito, egl.

perf. part. a/"fallire, se fallere; jf. 1. Fallit)

falleret; bankerot, (uegl.:) (der) kan og

skal spilles Verden over — i det fallite

Evropa som i det udbyttelokkende Syd-
amerika og QsiSiS\Qn.TilskJ.921JJil2. overf.

(„som er kommet til kort" olgn.): Derfor
bliver I aldrig i Politik til andet end et
fallit Bagstræv, med mindre I gaar ud paa
at tjene os andre. KLars.(Tilsk.l920.I.71).

Ij
især (som præd.) i faste forb. som være

(nu næppe br.: blive. vAph.(1759)) ell. gaa
10 fallit (jf. ital. andare fallito^. min Svoger

. . gik u-formoedentlig Faiiit. Æreboe.248.
Blich.IV.276. Da han ikke kunde holde
det gaaende længer, maatte han gaa fallit.

TroelsL. BS. 1. 24. ETybjerg. Realregister. I.

(1918).791. være ..FallitFiSO. Boet var
fallit. Schand.BS.442. ogs.: erklære, (nu
sj.:) deklarere (Stampe.11.22) ell. gøre
(Goldschm.VIII.196) (en) fallit. »Ifald jeg
Dem (o: en kreditor) ei bliver qvit, | Er-

20 kiærer jeg mig strax Yalh.t.Heib.Poet.VI.

204. Konkurslov"/sl872.§46. Kreditorers
Adgang til at faa deres Skyldner erklæret
fallit. MunchPet.DR.IVJ9. biUedl. eU. overf.

om den, der paa en eU. anden maade kom-
mer til hyrt, opgiver ævred olgn., især i udtr.

erklære sig (for) fallit 07- Falliterklæring^:
•Din Eiendom er ingen Bagatel, | Du lor

fallit dig aldrig tør (o: behøver at) erklære.
PalM.IV.311. jeg erklærer mig selv fallit

30 over for en saadan Opgave. Schand.O.II.
224. 8mst.299. Fallit-, t ssgr. af lll. faUit

ell. II. Fallit; jf. ogs. Fallitten- (u. Fallitspil-

ler^. -behandling, en. (jur.; nu sj.)

den af kreditorer og skifteretten ledede oe-

handling af et (fallit )bo; konkursbehandling.
Grundl.(1849).§40. -bo, et. (jur.; nu 1. br.)

konkursbo. vAph.(1759). Hans Opbudsbo er
blevet tU et FaUitbo.FSO. Pont.BH.76.
UgeskrfRetsvJ915.235. -erklærins:, en.

40 PU'*U1841.§3. nu næsten kun overf. (jf. u.

III. fallit;.- JLange.II.406. han fandt, at

det vilde være en Falliterklæring ligeover-
for Jens at spørge sig for. CM0II.PFJOO.
AndNx.M.237. -spiller, en. ogs. (især

dial. ell. spøg., under paavirkning afKoTten-
spUler;.- Pallittensplller (BBudtzMuller.Liv»-
spil.(1917).33. Feilb.). (dagl., iscer spot.) per-
son, som (oftere) har spiUet fallit, han er
en rigtig fallitspiller

\

50 Fal-læder, et. alm. skrevet Fahllæder.

(efter ty. fahUeder, om hvis første del se Fal-
erts; fagl.) overlæder af kohuder, som ikke

er sværtet, men færdigberedt tU anvendelse

m. kødsiden udad. MRJ810.286. smstJ.834,

89. VareL?211.
falme, v. ['falma] ^f falne. SvGrundtv.

GIM.III.86. Moth.F50). -ede. vbs. -ning (se

u. bet. 1.2), t -else (VSO.). (cenyd. glda. falme
og falne, sv. falna (sv. dial. ogs. falma^, no.

60 dial. folna, oldn. fplna; afl. af oldn. IqIt,

bleg (se Falaske, Falerts^; bed. m. ty. tai-

ben, falme)
1) antage en svagere, blegere eU. min-

dre frisk farve, t.l) (nu O, l.br.) om an-

»igt(sfarve) olgn.: blegne (2). da blev Cain
meget vred, og hans Ansigt falmede. IMos.
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4.5. (han) falmede som et Lug.Suhm.II.
298. henaes Ansigt, der havde været pur-
purrødt, falmede. Goldschm.IV.209.

|| perf.

part. falmet brugt som adj.: bleg. hvi er
du vred, og hvi er dit Ansigt falmet?
lMos.4.6. Høm.Moral.1.32. om øjne (jf. bet.

i.2): (den gamle) saae sig omkring med
sine falmede (d: blege, glansløse) Øjne. Pon^.
FL.471. AndNx.SD.185. 1.2) om (kunst)far-

MDL. Feilb.
\\ (jf. bet. i.e) om (menneskelig)

skønhed: svinde. Heib.Poet.III.59. Kvin-
dernes Deilighed falmede (Chr.VI: om-
skiftedesj. lMakk.1.27.

|| perf. part. falmet
brugt som adj.: som har mistet sin (ung-
dommelige) skønhed og friskhed; ældet. Hen-
des Udseende var noget falmet. Gylb.V.
113. en gammel, fed, stor, helt falmet
Kvinde. Schand.IF.238. *jeg hørte Jer le

vede ting, farvestof olgn.: faa en lysere, \o a.å den falmede M&trone. Børd. Afrodites
blegere farve som følge af lysets (so

lens) paavirkning olgn. Klædet falmer.
Moth.F50. Den Farve falmer ikke. 7S0. *i

Graven falmer Fyrstens Dragt. Hauch. SD.
1.77. Paa Fødderne havde han et Par
Morgensko . . dem vilde han nødig skille

sig ved, selv da de med Aarene . . fal-

mede og blev store og udtraadte. HKyrre.
Bahbek.(1914).274. grønt og blaat ("tapet.

Boldspil.(1920).37. 1.5) CP om lys, (straale-)

glans olgn.: blive blegere ell. svagere (i

farven); svækkes. *Da falmer det svage,^

det rødmende Skjær I For Solens glø-
dende Blikke. Heib. Poet. IX. 246. Himlen
begyndte at falme (o: om eftermiddagen).
JVJens.D.180. *Lyset falmer nu og falder,

|

Elmene og Poplen kalder:
|
Snart er Natten

nær. HAhlmann.(Pol.^'^/iol921.9). 1.6) (overf.

tøj, skind olgn.) er slemt til at falme det 20 anv. af bet. I.2 ell. l.sj O være forkrænke-
stof er blevet kønnere (i farven) ved at

falme
i jf.: den nyindbundne (bog) vil ikke

svare til de foregaaende, før . . hele Falm-
ningsprocessen er til Ende.VortHj.IV2.
139. (jf. bet. 1.6:^ *Den, som vinder, ham
klæder jeg |

I det hvide, som falmer ej.

Grundtv. SS.V. 150.
|| perf. part. falmet

brugt som adj.: en temmelig falmet lyse-

blaae Flors Klædning. PAHeib.E.63. Aare

lighed ell. omskiftelighed underkastet;
aftage i kraft, styrke olgn.; tabe sig. er
(der) nogen timelig Glands, som ikke fal-

mer ?Aft/ws^.filtfO.^. *Kongemagten
|
Er ufor-

gængelig og falmer ikke. Becke.BB.40. den
engang høj skattede Kunstnerindes nu no-
get falmede Ry. KunstmusA.1919. 135. sp.2.

2) (1. br.; især foræld, ell. poet.) bringe
til at falme (i); (delvis) berøve farven,

8tr.ED.163. *Tieck — Schiller — Goethe. 30 glansen, skønheden olgn. (Kalk.I.501).

Hylden fuld.
|

I sorte Bind med falmet
Guld. Børd.Bengamle Præstegård. (1916). 30.
jf.: det falmetgraa Kirketag. Jør^'.Ei?.

138. smst.116. 1.3) (især [Q) om planter,

træers blade olgn.: miste (noget af) sin fri-

ske, naturlige farve; begynde at antage de

farver, som visne plantedele har; (begynde
at) visne. *Der falner og falder ned Lø-
vet over alle grønne Skove. SvGrundtv.

svarende til falme 1.3: *(hans tungsindighed)
mørkner Solens Glands og falmer alt det
grønne. Biehl.FE.169. *Den grønne Lind
har sin Krands forgjet

| Og falmer sit

faure Haar. Becke.SD.lll. svarende til falme
1.4: 24 Aars Mellemtid (havde) falmet Kin-
dernes blomstrende Friskhed. Ife^'ermL.D
Fort.388. \\ falmes, (nu næppe br.) d. s. s.

falme l(i). *Hans Ansigt falmedes, hans
GIM.III.86. *Betænk, at Ungdom varer 40 Lemmer bleve trætte. Po«iPed.i)P.4.9.

kort,
I
At yndig Rose snart kan falme.

Stub.Arier.63. Liljerne og alle hvide Blom-
ster falme sna.rest.PAHeib.US.161. "Fra
Deres Søster Flora komme vi (o: blomster)

|

At falme reent ved Deres Arme. Bagges.
II.8. *Havets Lilie . . kiender ingen Fal-
men. Oehl.XXXL268. *Nu falmer Skoven
trindt om Land, I Og Fuglestemmen da-
ler. Grimdtv.SS.IIl.446. Hauch.SD.I.190.

I. Fals, subst. [fal's] {glda. æda. fals (i

ænyd. næsten fortrængt af formen falsk, se

L Falsk^, oMn. fals; fra mnt.vsXs, af lat.

falsum (se Falsumj; jf. 11. falsk) svig; be-
drag; falskhed; nu kun dels (foræld., sj.)

i forb.: (for)uden fals (jf. Kalk.I.502).

*Siger mig det foruden Fals:
|
„Hvor fær-

des nu Hertug Knud." Becke.SB.82. sa.ND.
193. dels (1. br.; jf ogs. u. I. Falsk, Falskhed;

•derudefra, hvor Landet
|
oktoberbroget 50 i ordspr.: fals slaar sin (egen) herre

falmer. SophClauss.F.122. *Saa falmed Has
lens Blade. HSeedorf.H.71. billedl. (jf bet.

1.4;.- de skulle hasteligen falme (Chr.VI:
afhugges) som Græs, og visne som grønne
Urter. Ps.57.^. 1.4) (især G) og dial.) om
mennesker, især kvinder: miste frisk (ung-
dommeligt, livskraftigt) udseende og huld
(som følge af alderdom, sygdom, sorg olgn.).

De Sygdomme, der for Tiden bringe vore

?aa hals fa; falsklied hævner sig selv). Mau.
.193f Grundtv.Saxo. 1.136. Ekstrabl.^'^/ii

1906.2.sp.7. Saaby.''

II. Fals, en. [fal's] (tidligere ogs. Falts.

VSO. (ved siden af Falsj. nu næppe br.:

False. Oehl.HK.142. f Faltse. Leth.(1800).

Paparbeideren.(1835).30). flt.-e (StBille.Gal.

1.81. Gnudtzm.Husb.202. Saaby.') ell. (nu
sj.irigsspr.)-ie)T (vAph.(1759). VSO. Oehl.

Skiønne til at falme. Bahb.(MO.). *Hun ble- 60 XXXI.275. Grundtv.Saxo.1.263. MO.). {fra

gedes og falmed,
|
Skjøndt hun dulgte sin

GrBi2iå.Winih.HF.35. Schand.TF.1.133. De
falmede ikke videre; de tog ikke megen
Forandring i Modgang og endnu mindre
i Medgang, disse stærke, studestædige
Mænd. Skjoldb.KH.114. (dial.) ogs. om dyr:

ty. falz; jf. false) i) en i alm. ved ombøj-
ning frembragt (fast) kant, der tjener

til støtte og fæste ved sammenføjning.
1.1) om kant paa metalplader, tagsten olgn.

VSO. Hannover.Telcn.295. SaVVII.715. en-

kelt eU. dobbelt fals, liggende ell. staaende
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fals (o: parallel med eU. vinltelret paa pla-

dens retning)
i
\J2) (hogh.) fremstaaendeHant

langs ryggen af en bog, hvortil papbindet

støttes. SaUIII.540. dyb cK. lav fals, om
den fals, der fremkommer, ved at hæftesno-

reves ender fæstes henholdsvis udvendig ell.

indvendig paa papbindet. 2) (bogb.) om-
bøjet strimmel, blad olgn. 2.1) folden
(ryggen) af et til indhæftning sammenlagt
(falset) ark papir. VSO. MO. lægge (o:

danne) Fals. Sal.^ VII. 713. 2.2) ombøjet
strimmel papir, shirting olgn., der en-

ten tjener til dække over hæftesnorenes ender

paa bindet: vAph.(1759). VSO. SaUIII.
539. ell. danner en kant til fastklæbning af
indhæftede plancher, kort olgn.: VSO. MO.
3) (især tøm., snedk., bogb.) retvinklet ind-
snit eU. fordybning langs kanten af et træ-

stykke (dør-, vindueskarm, ramme olgn.), en
æske osv., tjenende til anslag for et andet
stykke træ, et æskelaag osv. skiære Falser.

vAph.(1764). Han traadte (faldlugen) ned i

densFalse, aabnede og lukkede '\g\en.Blich.

11.310. Legeb.II.69. || uden for fagl. spr.

om indsnit, fordybninger af anden form (hvori

noget passer ind). 'Træl ved Træl, hver
med sin Hals | i Bjælketræets Fals. EGreen-
8teen.UdvJDigte.(1898).99. Klinken (falder)

i Falsen med en egen haard Lyd. Skjoldb.

G.101. 'Anders sad og fingred tavs om
Pibekandens Fals. Aakj.RS.22. nogle frem-
springende Jernstativer, hvori der er Fals
tu Støvlehælene. Cavling.A.1.34. 4) (garv.)

en lang kniv m. to haandtag og to lidtom-
bøjede ægge, brugt til skrabning af kødsiden
ved færdigberedning af overlæder. OpfB.^
VI.417.

III. fals, » forb, til fals, se V. fal 2.

IV. fals, t udtr. hva' fals, se u. befale 4.

fals-, i ssgr. ['fals-] af II. Fals (se -høvl,

-laag ofi.) ell. (især som stdeform til den alm.
brugte form FaJse-^ af false (fx. -ben, -bræt,
-bænk^. -ben, et. se Falseben. -bræt,
et. se Falsebræt. -baenk, en. (snedk.) en
tidligere anvendt snedkerbænk, hvorpaa et bræt
olgn. sattes fast under falsningen. VSO.
false, v. ['falsa] ^f faltse. Leth.(1800).)

-ede. vbs. -tung (s. d.). {fra ty. falzen; jf. II.

Fals; oprindelse omtvistef) 1) svarende til II.

Fals 1. 1.1) danne fals (l.i) (paa en
blikplade olgn.); sammenføje v. hj. af fals
(1.1). Eallager.288. jf. Wagn.Tekn.269. 1.2)

false ell. false op, (bogb.) ved bankning
danne fals (1.2) langs ryggen af en bog. Nu
skal Bogen presses og Ryggen „falses op".
Haandv.lO. 1.3) f (sko.) vel egl.: trække kan-
ten af overlæderet ned over bindsaalen; slaa
søm i den ombøjede kant(?). Disse Søm blive
radeviis falsede i Huller, der iforveien
ere stukne med Forstikkeren. Stowa^eren.
(1832).68. 2) (bogb.) »varende til II. Fals
2a: ombøje og sammenlægge ark til en
bog olgn. i det rigtige format, alle (bøger)
vare endnu uindbundne, men alle falsede
og sorterede efter Materier i visse Kiiip-
per. Gram.BreveJ.7. Hallager.119. Haand-

gem.424. BibliotH.^251. (bogtr.) m. h. t.

aviser: 'De verdenserobrende Valser I evin-
delig Bladene spyr, I der sendes til hun-
drede Byr

I
af tusinde Piger, som falser.

SophClauss.P.103. 3) (især tøm., snedk.)

danne fals (3) t et træstykke olgn.; (især i

forb. m. adv. sammen:^ sammenføje v. hj.

af fals (3). VSO. træet falses med en fals-

høvl
i
m. h. t. indsnit paa tværs af en planke:

10 Brøndværket omsluttede Brøndhullet: 4
Ege -Fodstykker var falset sammen i en
Firkant. SjællBond.41. billedl.: 'Da springer
til Side

I
Den ældgamle Dør,

|
Som faa

ikkun vide,
|
Er falset (o: sidder i en fals,

er lukket fast tU) i Nør. Grundfø. PS. JF.
271.

II t falset, (bot.) forsynet med en
skarp fordybning efter længderetningen; køl-

formet (carinatiis). Drejer.BotTerm.149. 4)
(garv.) bearbejde med en fals (4). OpfB.^

20 VI.417.

False-apparat, et. [2] (bogb., bogtr.)

automatisk mrkende mekanisme, der kan fahe
papirark (jf. -maskine 2). OpfB.^ 1.463.
SaUVII.715. -ben, et. (ogs. Falsben.
vAph.(1759). VSO. Paparbeideren.(1835).16.
LegebJI.68). (af false 2 ell. II. Fals 2.i;

bogb.) redskab (af ben) til at false papir med
olgn. MO. Folder paa Papiret gnides . .

ud med et Falseben eller en Benkniv. Vort
30 HJJV3.279. -bræt, et. (Falsbræt VSO.)

(af false 2; bogb.) bræt, hvorpaa arkene læg-
ges under falsningen. MO. D&H. -bnk,
en. [4] (garv.) buk, hvorpaa læderet lægges
under falsningen. OpfB.^VI.417. -jærn,
et. (af false l.i ell. II. Fals l.i^ jæm-
redskab til at danne fals med (paa blikplader
olgn.). MO. SaUVII.71o. -maskine,
en. 1) (af false l.i ell. II. Fals l.i^ ma-
skine til at danne fals med. OpfB.^VlI.238.

40 Sal.*VII.715. 2) (af false 2; bogb., bogtr.)

d. s. s. -apparat. OpfB.U.463. Sal.UII.539.
Falset, en. [fal'sæd] fit. (sj.) -ter (Saa-

by.^), {af ital. falsetto, dim. af falso (lat.

falsus; »efalsk^, egl.: falsk stemme; iscer J")
sammenfattende betegnelse for de højere, min-
dre klangfulde toner af den menneskelige
stemme, som ligger over den saakaldte bryst-

stemme, og som vistnok dannes ved, at kun
stemmebaandenes rande svinger; hovedregi-

^ster; fistel. JBaden.FrO. (han raabte)
med saa forceret Røst, at Stemmen slog
over i en styg Falset. Sc^and.7F.^iJ. Fal-
set anvendes ^t talen) ikke sjældent i kæ-
lende udtale til småbom og navnlig vel
til katte: „mis!" JespJ'on.289. (hans) Stem-
me (lød) i protesterende Falset. OÉungJ*.
162.

II
/ieWi7; Falset-stemme (MusikL.(1801).

79. Je8p.Fon.287), -tone (Panum.555).
False-tang^, en. f^Falstang. Eallager.

60 288). (af false l.i ell. II. Fals Ia) Sal*
VII.710. Fals-herl, en. [II.3] vAph.
(1759). VSO. MO. Wagn.Tekn.498.

I. Falsk, en (MO. D&H.) ell. et (DL.
6—18—3. Kierk.XIV.86. GoosJI.36). [M'sg]
{ænyd. glda. d. s.; fra mnt. valsch; jf. I. Fals
og II. falsk; bruges næsten kun uden art.;

IV. Rentrykt »/, i922 46
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(P ell. især jur.) svig i sindelag, væsen, tale

til. handling; falskhed. Der er ikke fun-
den Falsk i hans yixiinå.vAph(1764). •Søn-
nen,

I
Som Moderen sveg,

| Og Helteværks-
Lønnen

I
Med Falsk sig tilsneg. Grundtv.

PS.IV.271. Hans Hierte er uden Falsk og
Svig. MO. Faa Digtere har da skildret en
saadan Række af Personer uden Falsk og
uden Lavhed som Heyse. Brandes.VIl.327.
ordspr. (1. hi:, jf. 1. Falsj; falsk slaar sin
(egen) herre paa hals. Mau.1896. VSO.
Eeib.Pros.X.138. CBerrih.NF.lI.83.

||
(m.

overgang til konkr. bet.; sj.) bedrageri; falsum;
noget andet (og ringere) end det udgives for.

saaledes er det, den officielle Gudsdyrkelse
er (med Paastanden paa at være det nye Te-
stamentes Christendora), christeligt, et Fal-
sum, et Falsk. Kierk.XI V.86.

||
(jur.) hand-

lingen at forfalske noget ell. det forhold,
at noget er forfalsket, (hvo der) handler
med de Penge, der hånd veed falske at

være . . hånd giør Falsk. DL.6—i8—i.

Straffe for Falsk . . Omgaaes med Falsk.
vAph.(1764). Ved Falsk (crimen falsi) for-

staaer man . . den Misgierning, hvorved
En til sin Fordeel, og med Forsæt at skade
Andre, udgiver Person eller Ting for det,

de ikke eTe.Nørreg.Privatr.IV.296. til Falsk
at benytte berømte Fabrikers Etiquetter.
Kierk.XI V.177. nu kun om forfalskning af
dokumenter; dokumentfalsk. Straffen for
Falsk er meget streng. Soi.*FJ/.7i5. (hvis)

selve Underskriften er falsk (taler man
om) egl. Falsk. smsf. mods.: at give et

ægte Dokument et urigtigt Indhold, det
saakaldte intellektuelle Falsk. Goos.ll.
36.

II t (konkr.) forfalsket mønt ell. metal.

Falsk blive dog med gode Mænds Vidnis-
byrd der, som det er fundet, og skal ej

meere udgivis. DL.6—18—3. smst.6—18—1.

IL falsk, adj. [fal's^i] Høysg.AG.115.
falsk, smst.34. (jf. Feilb.). mtk. og adv. d. s.

(attrib.: nolb.Jep.II.3. Birckner. Tr. 174.

Hauch. 1. 64. 2Mos.20.16 (Chr.Vl: falsktj.

Sal.^VIIL719. præd.: Winth.Ll55. 2Kg.9.
12 (Chr.Vl: falskt), adv.: MO. Schand.IF.
175) ell. (nu O især i ikke-attrib. stilling:

Levin. Mikkels.Sproql.175f.) -t (attrib.: DL.
6—18—1. Ords.ll.i8(Chr.Vl). VSO. MO.
præd.: DL.6—18—3. Ilolb.Paars.161. Heib.
Poet.Vn.l47. HCAnd.VL176. adv.: Holb.
Intr.1.352. Ing.EF.II.8. MO. Esm.in.71).
{ænyd. glda. d. s., sen. oldn. falskr (Frank
Fischer.Die Lehnworter des Altwestnordischen.

(1909).58.155);fra mnt. valsch,jf %.falsch;
af lat. falsus, egl. perf. part. af lat. fallere,

bedrage olgn.; jf. fallere, I. Fals, L Falsk,
Falsum)

t) urigtig; fejlagtig. 1.l) (især W) som
strider mod virkeligheden ell. sandheden;
usand; vrang; grundløs. *MenProcura-
tor-Konst, at giøre Hvit til Sort,

( Det
falskt og Kroget er, at- giøre ret og lige,

|

Det kræver stor Forstand. Holb.Paars.161.
hånd fører falsk Lærdom her ind i Byen.
sa.Er.III.6. lad jer ikke bedrage af et falskt

Skin. sa.Pem.J. 7. (jeg) begyndte at lede
om et rigtigt Hus blandt de mange falske
(o: uvirkelige)', jeg ønskede . . at bortbytte
alle mine prægtige Feslotte for en . . men-
neskelig Hytte. Blich. II. 278. et Criterium
til at skjelne det Sande fra det Falske.
Heib.Pros.II.263. HCAnd.VI.176. Falske
Analogier. WJohannsen.(bogtitel.l914). fal-

ske forestillinger, anskuelser, paastande
10 osv.

i t (mat.) om negativ rod: en digtet
eller falsk Radix. Cramer.(1765).42. (se L
digte sp.728,1.36). falsk beskedenhed,
se u. Beskedenhed 2. 1.2) som er behæftet
med fejl; som strider mod reglerne ell. mod
hvad der er befundet formaalstjenligt olgn.;

unøjagtig;ukorreki; mangelfuld; fejl-
agtig, (nu næsten kun i enkelte særlige forb.;

især J"). du maa giøre en falsk Regning
(nu: regne fejl, slutte forkert olgn.). Holb.

20 tJl.IV.l. jeg har sadt et falsk (nu: forkert,

galt olgn.) Corama i et Fæste-Brev. Biehl.

Haarkl.31. smsi..H4. *Alt hvad galt og daar-
ligt er i Verden,

|
Fra gal og falsk og

daarlig Slutning stammer. PalM. VI. 71.

Schand.IF.175. Den Syge iagttager vel,
men forstaar ikke, hvad han iagttager, op-
fatter Ulsk. KPont.Psj/chiatr. 1.76.

|| (nu
næppe br.) om vej, skridt olgn.: som fører i

urigtig retning; forkert, (ogs. billedl.). disse
30 Foik toge af Vildfarelse falske Veye. Holb.

Kh.582. Naar nogen begaar nogen Feyl i

hvad det endogsaa være vil, (siger man):
Hånd har giort et falsk Trin (nu Fejl-
trin^. EomCh-ønneg. 11.305. Falske Trin i

Dands.VSO. de maatte . . skride hen over
Tværbjælker, fra hvilke et eneste falsk
Skridt vilde have styrtet dem ned i den
dybe Afgrund. Hauch.1.64. jf: Falske Stød
i Fegtning.FSO. Mod denne Hær fegter

40 han . . med vilde og falske Hug. Molb.N
Tidsskr.I.2l7. \\ falsk galop, start, se

Galop, Start. || m. h. t. maleri olgn. Falsk
(o: urigtigt anbragt) Lys og Skygge i et

Maleri. FSO. MO. nu næsten kun overf, i

udtr. som sætte, (komme til at) staa i et

falsk lys, se Lys. jf. bet. 2.i slutn. : et falsk

SpeU, som viiste en Ting engang saa stort,

som det er i sig selv. Holb.Jep.II.3.
\\ J^

om tone olgn.: uren; uharmonisk; skur-
50 rende. MusikL(1801).71. 'tidt | Var falsk

mit Strængespil.Wiiith.I.lSo. synge, spille

falsk (eller falskt). MO. 'Men til Sangen
maa der Viin;

|
Ellers falsk der synges.

Hrz.D.1.72. overf. (m. overgang til bet. 3):

Jeg synes, hvert Ord, hun siger, klinger
falskt. Hun fordrejer Rollen efter sin

Manér i Stedet for, at hun skulde spille

ud af sin Følelse. Esm.III.71. || falsk luft,

luft, som trænger ind i en ovn olgn. ad
60 utætheder olgn. Pol.ynl920.2.sp.2.

2) uærlig; bedragerisk; upaalidelig.
2.1) m. mere ell. mindre tydelig forestilling

om bedragerisk hensigt: bedragerisk
(1 ell. 2); hyklersk; uærlig. || om person:

som i bedragerisk hensigt viser sig anderledes,

end han er; svigefuld. Du skal ikke svare
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mod din Næste som et falsk (Chr. VI: falskt

)

Vidne. <23fo8.20.i(S. Naar Falsk (o .en falsk

161. (den) som viser Eet og mener et An-
det, er falsk og Xxolas. Mynst.Betr.I.125.

*Du . . kan være falsk og lade venlig
|

Mod Den, du hader.Jei6.FA£.5i. Feilb. fin
og falsk, se fin. falsk(e) blakke, se I.

Blakke, (jf. bet. 2j2:) 'Verden er falsk, som
Skum paa Vand,

|
Hun skuffer dem mest,

som hun tøier. GrundtvJ'S.V.420. •,Hun
er en deUig Rosen!" — „Ja vist, med Tor-
nen hvas,

I
Saa falsk, som lis paa Mosen,

og skiør, som Rudeglas". W^tnfA.FJ. ^59.
falsk spiller, (nu si.) person, som spiiler

falsk (i kort osv. ; jf FalskspUler;. VSO. Oehl.

T.134.Lubke.Kunsthistorien.I.(1897)^77/jf.
SaVIV.564). falsk mønter, (nu næppe
hr.) falskmøntner. (Kalk.IlI.180). Moth.F51.
VSO.IV.MJ97. ordspr.: Falske Venner løbe
med Haren og jage med Hundene (o: holder

med begge parter). Mau.11375. den Falskes
Lykke gaaer snart i Stykke. CBemh.VJ8.
Mau.580o. || om karakter, udseende osv. : som
vidner om ell. er udtryk for falskhed; om
handling ell. ytring: som udføres ell. siges i

bedragerisk eU. vildledende hensigt, see, skri-

verens falske pen (1871 : Løgne-Pen j hand-
ler falskeligen. Jer. 8.8 CCAr.Fj;. »Falske
Tungers Slange-Brodde

|
Hemmelig paa

hannem (o: dm hellige Stefan) stak. Kingo.
204. Saa har da Tiresius ført falsk Tale
for os? Holb.UlJII.3. falske Taarer (o:

„krokodilMaarer"). vAph.(1759). "Hykleren
med falske Smiil

|
Hvor han forguder og

tilbeder. JacobiJSkrJ66. (han) kastede Tær-
ningeme hen ad Bordet: „enten er I en
Hexemester . . eller ogsaa I spiller falskt."

Ing.EF.II£. '(jeg har)
| Hørt Troskabs

Eder af hans falske Mnnd. Heib.Poet.III.
471. Du skal ikke sige falsk Vidnesbyrd
imod din "Sæste. Katek.§38. denne skulen-
de, grinende Karl (har) falske Ord paa
Læben og et falskere Hjerte i sit Bryst.
Etlar.X.92. falsk Brandalarm. Po/.»Vioi905.
3jip.4.(jf.\i\xnd.sp.808l.o2). (jur.:) falsk an-
givelse ell. klagemaal. Sal.^VII.719. falsk
ed, se I. Ed 1. f begaaer han noget falskt

(jf. 1. FalskJ i Reignskabet, eller noget
Underslæb, da skal han erstatte det. Søkrigs
A.(1752). §399. (overf.:) vor Polttik har
spillet falsk Spil.ScAand.rif.il. 564. | (jf
bet. 3.1j om ting, som bruges i bedragerisk
hensigt. Falske Vægtskaaler ere Herren en
Vederstyggelighed. Ords.11.1. Falsk Maal
ogVægt.FSO. MO. Sal.''Vn.719(jf.l.Falsk-
maal/ falske terninger (Holb.Ul.II.7), fal-

ske (spille)kort, falsk pas (Blich.1.461), fal-

ske nøgler ^ffo8/r.7'.i45; olgn. falsk flag,
se Flag. H falsk fader, (sj.) mandsperson,
der fcuskelig udlægges som barnefader. Moth.
F51. Fabricius.D.II.64. 2^) (m og dial.)

uden forestilling om bedragerisk hens^: som
ikke er til at stole paa ; upaalidelig; usik-

ker; skuffende; bedragerisk (3). Jeg
fik ikke saa snart mine Buxer paa, de jo
brast 2. 3 steder . . I (o: en skrædder) syer
ogsaa saa falsk. KomGrønneg.III.74. Fryg-
ten, som altid er en falsk, om ikke en ond
B.Si&dgiyeT. Schytte.(MO.). 'Os bære maaj
Den skøre, falske Vove. Grrundiv. SS. IJZ.
391. det er, for itide at betage ham et
falsktHaab. Heib.Poet.VII.147. jfHøysg.

10 AG.34. spec. om is: usikker. Grunaiv.Snorre,
III.326. 'Hvor falsk var ikke Isen,

| Naar
den hans Slæde haiT.Winth.HF.259. FeUb.

II t om vilkaar. udsigter olgn.: faretruende;
slet. Udi Italien saa det og temmelig falskt

ud for de KeyseThge.Holb.IntrJ.352.
3) som har en større ell. mindre l^hed

med noget andet; forfalsket; eftergjort;
ikke ægte; uegentlig. 3.1) som i bedrage
risk hensigt gives ud for at være noget, som

20 det kun har en vis lighed med, er en efter'

ligning af olgn. | om handelsvare, mønt, dO'
kument osv.: forfalsket. DL.6—18—l(seu.
I. Falsk>. t falskt Guld. smst. han haver
bedraget nogen ved falsk Mynt eller falske
Vahre. Holb.Ep.1.324. falsk Underskrift.
MO. Sal.*VII.719. „det Mærke dér er jo
falskt!" „Falskt! Gives der da virkelig
Falsknerier ogsaa inden for Filatelien?*
Aarbog f. FrimærkesamlereJ.919.25. en falsk

30 Tikroneseddel. NatTid.'»/nl920.Aft.2.sp.2.
Falsk er efter dansk Ret fuldbyrdet, saa
snart man har gjort Brug af det falske
Dokument. So/.* P^i.7i.9. han kom i forbed-
ringshuset for at have skrevet falske veks-
ler

j H O om person (især tronprætendent),

som udgiver sig for at være en vis anden
person; pseudo-. Dereffter blev den falske

Demetrius Herre over heele Moskovien.
Holb.Intr.II.152. (jf.SaUVI.4). Pseudo-

40 Smerdis, den falske Smerdis. Sal.XIV.729.
3.2) (nu sj.) som (uden bedragerisk hensigt)

med kunst er eftergjort for at erstatte en nor-

turfrembringelse: kunstig; eftergjort; for-
loren; uægte; imiteret; simili-, falske
Blomster og uægte ^tene.JSneed.(Rahb.
LB.1I.344). Flitter og falske Ædelstene.
Oehl.(Kjøbenhavnsposten.l829.17). hun har
to falske (nu: forlorne^ Tænder i Munden.
Hauch.IV.33. spøg. (jf. bet. 2.i): *da jeg greb

50 Parykken, | beholdt jeg den i Haand . . den
falskes falske Haar. Ho8tr.SD.II.44. 3j) O
som har et vist skin af at være (men ikke virke-

lig er), hvad det udgives eU. antages for eU.

har navn af; uægte, falske Guder. Bar.6.58.
vogter Eder for de falske Propheter. Matth.
7.15. Uanstændige Eqvivoqver, falske Vit-

tigheder og gamle opkogte Historier. Fr
Sneed.1.455. MO. (jeg) erklærer (ham) for

en falsk Lærer, som misbruger det chri-

60 stelige Navn til . . at forvirre og forføre

Menigheden. Grundtv.KGJv. falsk apostel,

se Apostel 1. 3.4) (fagl.) om hvad der paa
grund af en vis (ydre) lighed med no-

get andet, kaldes med dettes navn. Ofte
er Safttilstrømningen i vort fugtige Klima,
saa stærk, at den yderste Knop paa de

46*
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knebne Skud atter bryder ud med et Skud.
pisse .. kaldes „falske Aarsskud".Zei-
ner-Lassen. Beslarivg afÆble- og Pæretræer.

(1889 ).18.
II
falsk dør, vindue olgn., (nu

8j.) blind (10.1) dør osv. Moth.Fdl. VSO.
||

falsk form, om støbeform af plastisk

materiale (formsand, ler olgn.), som i alm.
Vun Van brvges en enkeltgang; forloren form.
J\agn.Teln.58. \\ falsk frugt, (bot.) se

Fruet. jf. : Falskt Bær. Træearter.(1799).812.

Falsk Ijernervet Blad (folia spurie penni-
xiei\iviva).I)rejer.BotTerm.28.ofl. || falsk
kerne, (forst.) sygelig dannelse i den inder-

ste del af træstamme (især hos bøg og birk),

der giver veddet kerneveds farve, men for-
ringer dets brugelighed som gavntræ. SaU
Y1I.719.

II
falsk led, (med.) led-lignende

forbindelse ml. to brudfader efter et ikke

helet benbrud; psetidarthrose. Hag.lY.23.
Venstre Lillefinger viser defigureret Negl
og falsk Led ved Neglebasis. jlrfc./or6?Ar.

1907.BilagJ.17. \\ falsk ribben, (anat.)

især i fit. om de (5 nederste) ribbenspar (hos

pattedyr), som ender frit (mods. ægte ribben j.

Sax1orph.F.15. Eag.'Vl]J.237.\\ia\s\i skif-
righed, (bjergv.) skifrighed, der ikle er pa-
rallel med lagdelingen. SaVYll.720. || falsk
spiral, (arlæol.l ornament, der besiaar af
fiere ved linier forbundne kredse. SoplMiill.

V0.263. II
falsk stemmebaand, se^tem-

mebaand. || falske veer (jf. sv. fakka
vaikar; med.; nu næppe br.) fødselsveer, der
optræder nogen tid før fødselens begyndelse;

kyndere. T60. || falsk vindue, se ovf. u.

falsk dør.

4) (j/. «i valsk werden; „i daglig Tale."

TSO) t fortrydelig; vred. Han blev

fanske falsk derover. Siden den Tid er

an bleven mig falsk, eller, falsk paa mig.
TSO.
faliBk-, i s?gr. [ifalsg-] afH. falsk, især

i bet. 2.1.

t fali^ke, v. vbs.jf Falskeri. (ænyd.glda.

d. s.; fra mnt. falschen (jf. hty. lalschenj

ell.afl. af II. falsk) forfalske. Moth.151.
vAph.(1759). TSO. Fal^ke-blnlilie, en.

(af IL falsk 2.i; se L Blakke. faUlielij?,
adv. ['falEg8li(q)] ogs. (foræld.) -en. (anyd.
falskelige(n), /sv. faisklik a; fra w»?/. valscb-
liken; især relig. ell. jur.) adv. til IL falsk

(2.i). Hvo scm falskeligen giver sig ud
for at være i nogen Kongelig Bestilling.

DL.6—18—8. I skulle ikke falskeligen

sværge ved mit Navn. 3Mos.l9.12. (min)
Ægtefælle (blev) falskelig anklaget for Vn-
éeTs]ah.Erz.Xn.317. Vi skulle frygte og
elske Gud, saa at vi ikke falskelig lyve
paa vor Næste (1909: ikke lyver vor Næste
noget lia'd). Eatek.§38. Solen .. bebudede
falskeligen herlig Dag. Por)/.i^i.358. Falsk
(foreligger, naar) man falskelig (o: uden
Vedk. s Samtykke og i retsstridig Hensigt)
underskriver et Dokument med en Anden-
mands ^a\ii.SaUVI1.719. Fali^keii, et.

[falsga'ri-'] flt. -er. (glda. d. s., jf. ty. falsche-

jei; egl. vbs. til falske; nu vist kun dial.)

falsk sindelag ell. handling; falskhed; falsk-
neri, ingen kan kaste mig Falskerie og
Eævestræger i 'Næsen.BiehLLQ.J1.863. han
havde været meget for at gjøre Falskeri
i KoTtens^il. PAIieib.VS.110. Nu ere alle
hans Falsk erier blevne opdagede. 750. lut-

ter Falskerie og Troløshed. Grundtv.Saxo^
111.423. Ringen . . var gjort paa Falskeri,
sa.Snorre.1.263. Feilb.

10 GJ Falsk-hed, en. flt. (sj.) -er. (ænyd^
glda. d. s.) 1) (sj.) til II. falsk 1. (til falsk
1.1 :; Beretningens . . Falskhed. 7S0. jf.
bet. 2: vore egne skribentere have (efter-

fulgt) fremmede skribenters fodspor udi
denne og mange andre falskheder (o: uson-
de fremstillinger). Bolb.Dl^B.526. (til falsk
1.2-.) tonernes falskhed

| 2) til II. falsk 2,

iiær (jf. falsk 2.i^ om egenskab hos person:
uærlighed; hykleri; upaalidelighed.

20 Eolb.LSk.V. 9. Ved Falskhed og hyklet
Venskab vandt han den norske Konges
Fortrolighed. Jio/fc.jDH.J. 370. *Løver og
Bjørne, dem trodsed jeg (o: David) nu,

|

Trodsed meer, trodsed Falskhed til Hove
Grundtv.SS.11.166. jeg seer Falskhed i dit

Øie, du mener ikke hvad du siger.Sauch.
111.406. spøg. (jf. Arlaud.809): falskhed,
dit navn er kvinde (o: kvinder er falske) \

II (nu sj.) falsk handling; list. DL.6—18—7,
30 de have giort falskhed (1871: lagt sig efter

Løgn;.fios. 7.J( C/ir. FJ;. At begaae Falskhed
imod een.VSO. 3) (sj.) til II. falsk 3, i^ær 3.i.

den roullerende Kobbermynts Falskhed.
Slir.(MB.)'^liil773. VSO. 1. \ -maal, et.

(jf. II. Falskmaal/ falsk maal; overf., om vur-
dering^middel: Som Lykke og Medgang .

.

ikke skal franarre ham hans Maal og give
ham Forfængelighedens falske Maal der-
isteden . . saa skal heller ei Sorg og Li-

40 delses Falskmaal lære ham at sørge iov-

i\i\\et.Eierk.lY.146. II. -inaal, et. {rime-

ligvis misforstå aelse o/ Faldsmaal (jf. Falsk-
maalsBederne (o: faldtmaalshøderne).Kierk.
X.117), idet dette ord nrigtig er sat i forb.

m. CFals og) Falsk, falsk (jf. shrivemoaden
Falsmaal^; kun hos £ierk.) falsk handling;
bedrag; falslneri. for vitterligt Falskmaal er
Strallen iNeniQ.Eierk.Ylll.'tS. tmst.Y.240,
Y111.410. -iKieiiiiier, en. (nu sj. -nTenfer.

50 MErist.Fr.66. Feilb.lY.134). {sv. falsimyn-
tare; efter ty. falschmiinzer; se ovf. sp. 709'^";

m. h. t. f01 men jf. Falskner; < MO.) per-

son, scm gør sig skyldig i falslmentneri. Sv
Grundtv.Eaandordlog.(1872). SdB. Falsk-
møntneren. Pej.g'S.ffco^hVeZ.i&OO^. AndKx.S.
iSe.j/. Falskmøntnerbande. Oversk.NO.
5. -uientnei-i, et. (j/. sv. falskmynterij
e/'/er/y. lalschmiinzerei; isærjur.) den hand-
ling (forbrydelse) at eftergøre ell. forfalske

60 mønter ell. pengesedler for derefter at omfætte

dem som ægte. S&B. AndNx.S.197. Sal.'

Y1I.720.
laJjSikiie, V. [ifalsgna] -ede. {dannet af

II. falsk (2.1) i tilJinytning til Falskner(i);

jf. falske; vist kun hos Eierk.) udføre noget

paa en falsk maade; forfalske, jeg maatte
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, . gjøre Indsigelse mod denne Falsknen
{o: at kalde h'vthop Mynster et sandhedsvidne).

Kierk.XIV.1?. 8mst.l4L183. O Falsk-
ner, en. ['falsgnar] fit. -e. (ænyd. falsk-

(n)er(e), glda. falsker fjf. æda. falsaer, oldn.

ialsari^, fra mnt. valscher og valschener

(jf. ty. fålscher^; af mnt. valschen, se fal-

ske; jf. falskne, Falskneri; /. br.) person,

som optræder (udfører noget) paa en falsk

maade; forfalsker; bedrager; falsk per- lo

ton. DL.

6

—18— 3. (om den, der bruger
falsk maal og vægt:) smst.3—10—4. Falsk-
ner (er den,) som begaaer grove Falske-
rier, saasom efterskriver andres Haand,
eiør falske Testamenter, eller eftergiør
Mønt (jf. Falskmøntnerj. VSO. en Falsk-
ner, som bedragelioren antager en Andens
Navn. Mynst.Betr.n.79. 'Beklag den stak-
kels Falskner Monaldeschi:

|
Han elsked

altid Aabenhjertighed
| Men nødtes til at ao

hykle for Christine. Bagger.II.135. FrNiels.
KH.n.229. n (l.br.) m. præp. af (uegL):
Forbrydere — Falsknere af Moralen. Bang.
8.350. Falskneri, et. [falsgnairi'] flt.

-er. {omdannet (efter ¥2i\gk.neT) a^Falskeri;
især O) falsk handling ell. optræden.
vAph.(17o9). det almindelige Falskneri er
at udgive sig for noget mere end man er.

Kierk.XI1.344. Brandes.X.40H. ved sin let-

sindige Omgang med de falske Penge var jo

(han) Skyld i, at Falskneriet blev opdaget.
Pol.''/,',1903.A.l.sp.8.

II
tn. konkr. bet. (jf. II.

falsk 3.1^; noget forfalsket; eftergjort vare.

Ophavsmanden til dette Falskneri (o: de
pseudo-indorske dekretaler). FrNiels. KH. II.

231. spøg.: Bordets Trylledug dækkedes
som af sig selv med Kælderens ædleste
Falsknerier (o: vine). Esm.l.141.
Falsk-spiller, en. (især f3) d. s. s.

falsk spiller (se u. II. falsk 2.i;. Tilsk.1888. «
585. Hag:'II.240.
Fals-laa«:, et. [11.31 ^«9 Hl oeske med

fals. Paparbeideren.(183o).48. Legeb.II.Tl.
-lineal, en. [II.l] (bogb.; nu 1. br.) jæm-
lineal m. opstaaende kant, især brugt til

ai afskære pappen efter, naar denne er sat
paa bogen; formerelineal. Paparbeideren.
(183o).197. OrdbS. -maal, et. se Falds-
maal. Falsnin«:. en. {vbs. til false; fagl.)
I) som vbs. vAph.(1764). VSO. (til false 50
1.1:; Wagn. Tekn. 269. (til false 2:) VSO.
Haandgem.424. (til false 3:^ Gnudtzm.Husb.
12.5. (til false 4:; OpfB.^ VI.417. VareL?
486. 2) det forhold, at noget er falset, ell.

det sted, hvor det er falset (sammen); sam-
menføjning. Denne Falsning duer intet.
VSO. Det er gaaet op i Falsningen. 8m?f.
e. alm. Fals-stykke, et. [II.l.i] ^ min-
dre metalstykke, der er forsynet med fals i

begge kanfer og tjener til at forbinde større éo
metalstykker. Wagn.Tekn.269. -taoisten,
en. [II.l.i] om tagsten, hvis kanter paa
begge sider griber ind over hinanden med
false ell. noter. Gnudtzm.Husb.198. -tang^,
en. se Falsetang.
Falster, propr. ['fal'sdar] Falster,fløys^.

A0.68. i talem. (nu sj. i rigsspr.) som: han
saae ud, som han havde, efter Ordspro-
get, brændt Falster af og vilde flye over
til Laaland (0: saa bøs, glubsk ud). Holh.
Abrac.IIl.5. om den, der ser ophidset, for-

vildet, overanstrengt ud olgn. : han saae (ud)
som Een der har ædt Falster, og vU
ifærd med Lolland. Heib.Pros.X.4l2. Gylb.
X..59. jf.: han ser så sur ud, som han
havde slugt Falster og skulde ifærd med
Lolland. FeJ/6. Falster- bo, en. (ænyd.
d. s.; se II. Bo l.i; nu sj.) d. s. s. Falstring.
Falsterbo . . undertiden ogsaa en Falstring.
MO. Saaby.'' falstersk, adj. ['fal's-

dars^] adj. til Falster (især om sproget).

MOL. XXIX. MKrist. Nydansk. (1906). 80.
Falstrins:, en. ['falsdren] flt. -er. {ænyd.
d.s. (Kalk.V.232); a/l. af Falster; se DSt.

1914.32f.; jf. Falsterbo) person, som er
hjemmehørende paa øen Falster. En
Lollig og en Falstring har noget at kaste
hverandre i Næsen, endskiønt ikkun en
Rendesteen giør dem til diverse Nationer.
FrHom.PM.Sl. »Falstring og Laalik og
Sdelandslar. arundtv.PS.V.394. MO. (se u.

Falsterbo;. Saaby.^ SaUVII.723.
(9 Falsum, et. ['falsoml (\ PalsantL

Leth/1800)). flt. (1. br.) falsa. (aflat. falsum,
egl. n. ent. a/'falsus, falsk; se I. Fals, II. falsk)

falsk (2a) handling; bedrag; falskneri,
(ofte m. konkr. bet., jf. Falskneri). JBaden.
FrO. Kierk. XIV.86 (se u. 1. Falsk). Man
peger paa Ælden af Farsernes hellige Bø-
ger, — det er et Falsum. LBruun.LT.39.
Falts, en. se II. Fals. faltse, v. se false.

Fam, en, [fam'] fPamp. Moth.Foo). {jy.
fam (eU. fams), varmedis, em, stank ^fammet,
dlsig), SV. dial. fam, stank; nu kun dial.)

damp; varmedis. MDL. i godt Veir .

.

ville vi ofte see Noget i Luften . . som er i

en bestandig zittrende . . Bevægelse. Det
er Vanddampe, som er fortættede saame-
get, at vi kunne see dem, og som deeltage
i Luftens Vibration. Bonden kalder det
Fam, ogsaa siger han, at Loke saaer Havre.
Andres. Klitf.4. Jeg har set Sejlere og Huse
nærme sig, naar Fam'en tegnede sine
Morgenlandsbilleder over den knitrende
Lyng (paa heden). HSeedorf.(PoU^lil920.
ll.sp.2). om krudtrøg: »Er Krudtets Fam
omsider dreven væk,

| der staar paa Mar-
ken kun Udt Blod tilbsige.Aakj.SV.Ll22.

t talem.: hånd vil have sin damp og famp
om morgenen (o: ligge længe i sengen).
Moth.D26.
familiarisere, v. [familiBri'se-ra, -mil-

JB-] -ede. {af fr. familiariser; afl. af lat.

familiaris, se familiær; nu sj.) i udtr. fa-
miliarisere sig med, gøre sig fortrolig

med; (søge at) komme paa en fortrolig
fod med; gøre sig familiær med. man
kand familiarisere sig med Bønder, Bor-
gere og sine Tieneste Folk, uden at tabe
noget derved. Holb.DRIII.3. sa.M.Tkr.313.

JBaden.FrO. Meyer. Familiaritet, en.

[famillBri'te'd, -mUjB-] flt. -er. {af fr. fami-
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liarité, lat. familiaritas, afl. af familiaris,

se familiær; nu mindre br.) fortrolighed;
ligefremhed; nedladenhed; ofte nedsæt,

om overdreven venlighed, fortrolighed osv.

jeg er forliebt udi . . hendes Maneerer, Fri-

Sostighed, FamUisiritet. Holb.Vgs.IV.8. sa.

lTkr.164. (han) hilste med langt større

Familiaritet, end han nogensinde før havde
vovet. Chievitz.NF.38. (de adelige) behandle
deres Tienere paa en stilfærdig, venlig
Maade, lige langt fra Familiaritet o^ Ho-
venhed. Schand.VM.37.

II
nu især (i flt.)

om nærgaaende kærtegn, fortrolige
tilnærmelser olgn. saa længe Alting er
uafgjort, passe sig ikke saadanne Famili-
ariteter (o: haandkvs). Hrz.VII.135. Ingen
Familiariteter medf mig . . jeg skal nok
holde Dig tre Skridt fra Livet. CMøll.PF.
354.

Familie, en. [fa'mi'lia, -Ija, -'mil'ja]

flt. -r. {af lat. famUia, husfolk, familie, slægt,

afl. af lat. famulus, tjener)

1) t tjenestefolk; tyende. Enhver
Huusbond (o: ugift købmand, i Bergen) sid-

der ved sit Bord og spiser med sin Under-
havende FsLmilie. Holb.Berg.238. smst.234.

2) gruppe af (i alm. nær beslægtede og
samboende) personer, bestaaende af forældre

og børn, i alm. ogs. slægtninge i huset, tid-

ligere tillige tyende (VSO. M.O.); husstand.
I hver af disse Gaarde have . . været 16.

'Fsiva\\\er.Holb.Berg.234. Ved en Familie
forstaaes saa mange Personer, som boe
sammen og udgiøre en Huusstand. P/an
^hl799.§20. (moppen) er ligesom Lem af

YB.mT]ien.HCAnd.VI.167. en af de unge
Russer . . som havde kommet i Familien
fra Drengealderen af. Tops.1.358. Familier,
undertiden hele Slægter, i hvilke . . Dan-
nelse og . . Frisind har været nedarvede
fra Fader og Moder til Søn og Datter.

Brandes.III.28. den hellige familie (o:jom-
fru Marie, Josef og Jesusbarnet)

\
et gam-

melt tyende, som næsten regnedes for hø-
rende til familien

| i familiens skød,
se Skød. stifte familie, f komme i

familie, gifte sig og faa eget hjem (egen
husstand), dersom Min kiære Herre faaer
tilfælde at komme i Familie . . da er man
ikke længere sin egen. Langebek.Breve.318.

jf.: *forlov dig ikke, førend
|
du dig lige

strax kan gifte,
| at ej Fanden altfor tid-

lig
I
lader dig Familie stifte. Schand.SD.ll.

II
overf., m. h. t. dyr. (graagaasen drager)

af Sted familievis, kun sjælden slutter Fa-
milierne sig sammen i større Flokke. -B

Møll.DyL.11.342. især i ssgr. som Muse-
familie (Aarestr.366), Uglefamilie (Thorn
La.AH.146) osv. (se ogs. familievis^. || under-
tiden spec., som modsætn. til familieforsørge-

ren (ell. forældrene), om børn og andre øko-

nomisk uselvstændige personer, hvor stor er
Familien? o: hvor mange Børn have de?
VSO. han efterlader sig baade Sønner
off anden Familie. Heib.Pros.

I

II. 144. Et
Mandfolk kan jo knap forsørge sig selv,

end sige Familie i denne forbandede Ver-^
den. AndNx.PE.III.288.

3) indbegreb af personer, der er forbundne
ved ægteskab, slægtskab ell. svogerskab; æt;
slægt; slægtninge (vel især om den nær-
mere slægt). Moth.F53. Holb.Kandst.il. 3.

Historien har ikke meget at meddele om
Familien Rig. Tops.1.37. Saa betalte de ham
for at rejse hertil, og mig sendte de bort til

10 nogenFamUie fa^m. ; noget familie eW.noget
(nogen, nogle) af deres familieø, ^wrfiva;.

PE.I.46. SaVVII.726. vi er en stor familie
i

hun har ingen familie
j
uegl.: der gives

kun toe Familier (Biehl.DQ.III.184: Slægr
terj i Verden, sagde altid min Bestemo-
der: Familierne Penge -Kat og Tomme-
Lomme. Xiefe.DQ.JJJ49. Der kan ikke være
. . nogen Alliance eller særskilt Overens-
komst indenfor Folkeforbundets alminde-

20 lige og fælles Familie. Brandes.TD.149.
\\

nu især i særlige forb. være af god fa-
milie (nu sj.: af en god familie. Holb.
Ep.V.7), af fin, fornem familie, af (en)
gammel, kendt familie, høre til en fin far

milie olgn. (jeg) var af extraction og god
Familie, som man kalder det. EPont.Men.
II.8. Hun er ikke af fornem, men dog
af god Familie. Gylb.(1849).IX.83. m. præg-
nant bet.: af familie (jf. ty. von familie)

30 af god ell. fin ell. „bedre" familie, bemeldte
Kammer-Herre (spurgte) om jeg . . var af

FamUie. EPont.Men.II.8. CHHolten. 0.46,

saadan er det med alle Damer af Familie,
Schand.TJM.92. || være i familie (med)
olgn., ved fødsel ell. giftermaal være beslæg-

tet (med). Vi to ere i Familie sammen
(nu blot: i familieø. VSO. være i Familie
med Een. MO. Schand.TF.1.227. jur. (mods.

Slægtj: Ægtefolk ere . . i Familie med
40 hinanden; men ikke i Slægt sammen. Vort

Hj.III3.49. overf: være, komme i familie

med, være, blive fortrolig, ensartet, sammen-
hørende med olgn. *Vi er i Familje,

|
vt

passe, vi To ! Éich.1.32. Hverken en eller

to Somre er nok til at man kan komme i

Familje med nyt Land. JVJens.JL. 57. i

Titler og Overskrifter (støder) man ret
ofte . . paa Skriftarter, som ikke er i Fa-
milie med Bogens Skrift. Aarbog forBog-

50 venner. 1917. 91.
\\

(vulg.) m. bet. af ent.t

slægtning, han var en Familie til Fak-r

toren paa Jydsk Avises Trykkeri. iTiar«.

Ci.95. Dania.IIL60.
4) (fagl.) som betegnelse for en indde-

lingsgruppe. 4.1) (naturv.) indbegreb
af flere slægter (som underafdeling under
Orden;. LEft.1810.98. Boas.Zool.77. Warm.
Bot.665. 4.2) i mere ubest. bet.: (under-)
afdeling; gruppe. Indenfor den store,

60 ret uensartede Masse af spredtliggende
Teglstenskirker kan man udsondre en egen
lille Familie, hvis Arkitektur staar i nøje

Forbindelse med de store Klosterkirker i

Sorø og 'Ringsted.MMackep^'ang. VoreLands-
bykirker.(1920).74. af haandskrifterne dan-
ner de tre ældste en familie for sig i
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Familie-, i ssgr. især (hvor ikke andet

angives) af bet. 3, i alm. som udtr. for, hvad
der i særlig grad ell. udelukkende vedkommer,
passer for, tilhører familien (3) olgn.; af saa-

danne ssgr. findes en stor mængde, foruden

de ndf. anførte fx. Familie -anliggende
(Birckner.IJ.68. Gjel.M.156), -begivenhed,
-besiddelse, -ejendom, -fest(lighed), -for-

hold (Eauch.MfU.305), -gods, -hemmelig-
hed, -jord, -juvel, -læsning (Brandes.VI.

160), -middag, -opgør, -overhoved, -sel-

skab, -skovtur osv.
Il

(dagl, spøg.) i ssgr.

som Familie -paraply, -seng, -vogn for at

betegne, hvad der er bestemt for (kan rumme)
et ubestemt, ret stort, antal (egl. en hel fa-
milie 2 (ell. 3)). -arv, en. (jur.; 1. br.)

slægtsarv; intestatarv. Deuntz.A.S. -avl,
en. (landbr., garf.) forædlende frøavlsmetode,

hvor hver plantes frø saas for sig og kun de

af de nye planter, der har bevaret det øn-

skede særpræg, igen bruges som moderplanter.

BavebrL.*295. LandbO.II.37. O -baand,
et. (overf.) hvad der sammenknytter med-
lemmer af en familie. Familiebaandets Hel-
lighed. Hei6.ProsJJ7.69. JPJac.II.395. i

udvidet bet. (if. u. Familie B): Statsforfat-

ningen er aet store Familiebaand, der
omslynger Borgersamfundet.£n^eW.('ifO.^.
-begravelse, en. (Jf. Begravelse 2:)

I Kapellet er Familie-Begravelsen med et

grægtigt Moimment.FrSneedJ.526. Wied.
.3. (billedl.:) (vi) lever herovre, i en

Slags aaben F^mHiehesravelse. EdgHøyer.
B.22. -bibel, en. 1) bibel, som (gennem læn-

gere tid) er i en families eje (jf. -stykke 1).

Ing.EFJI.152. e. br. 2) bibel m. særlig ud-
styrelse ell. i særligt udvalg, beregnet til læs-

ning i hjemmene. SaUYII.726. -billede,
et. 1) [2 eU. 3] billede af en hel familie (jf.
-stykke 2;. BiogrLex.VIIJ.586. 2) [3] i flt,

om (enkelt)billeder (portrætter) af en fami-
lies medlemmer (jf. -portxæt). 3) [3] billede,

som tilhører (og er gaaet i arv i) en fa-
milie (jf. -maleri, -portræt, -skilderi, -styk-

ke 1^. -bord, et. [2 ell. 3] især om spise-

bord. PalM.IV.95. HosirJ'.6. Der holdtes
Bryllupsdag hos Onklen i Sorø, kun en
lille Familiefest . . Ved det hyggelige lille

Familiebord sad han ved Siden af hende.
TopsJI.576. -fader, en. [2] (især o; be-

tegnelse for en mand, set i forhold til hans
kone og børn, som deres forsørger (og over-

hoved), en patriarkalsk Familiefader. Tops.
1.91. Drachm.LK.91. hertil: O -faderlig,
adj. især m. bet.: væ^-dig (om udseende olgn.).

Pastorens familiefaderlige Ansigt. Brandes.
II.50L JVJens.IM.104. -forbindelse,
en. (iscer (D) 1) forbindelse, snmherighed ml.

medletnmer af en familie. Er der nogen,
saa hellig . . Familieforbindelse, som den.
Kjerlighed slutter mellem to, der skal leve
for hinanden. PramJJJ.268. især om (ind-
gaaelse af) ægteskabelig forbindelse: (adels-

standen) afholdt sig . . fra alle Familie
Forbindelser med . . Borgerlige. 5trc/cn«r.

rV.69. GjelM.73. 2) slægtning(e) som for-

bindende mellemled (tU at »ve indflydelse

olgn.). ved Hjælp af Farailieforbindelser
vidste (han) at skaffe sig en betydelig
Post. HauchJV.304. -forsorger, en. [2]

her synes Alle at være gift — i det mind-
ste Familieforsørgere. Z>racAm.FX5&0. sa.

LK.94. Bang.L.221. han syntes ikke at
kunne . . udsætte sit Liv, naar han var
Familieforsørger. DagNyh.^°lal913. 1. sp. 6.

10 -forogelse, en. især som omskrivning for
barnefødsel. TroflsL.VJJJ.53. der ventes
nok familieforøgelse

j -grav, en. (nu 1. br.)

VSO. Grevens Lig maatte føres til hans
Familiegrav, det Capel ved Klosterkirken.
Gylb.VIJ.2&å(jf.-hegTSivelse). nu snarest

om en enkelt grav: I samme store FamUje-
grav laa Moder og Faders Broder, som
var faldet i Krigen. KLars.AJJJi3. -grav-
sted, et. næsten kun (mods. -begravelse^

20 om en families begravelsesplads paa kirke-

gaard (jf. -sted;. Drachm.T.261. DagNyh,
V,1911.1.sv.6. O -hjem, et. [2] (l.br.)

ECAnd.XlJ.104. I umindelige Tider har
Musikken været en velset Gæst i Familie-
hjemmet. VortEjJ3.66. -hns, et. [2] hus
for fiere familier, især for arbejderfamilier
paa en herregaard olgn. smst.JV4.27.

||
(paa

Fyn) betegnelse for fattiggaard. CEw.(Dan-
mark.1909.58). -kreds, en. (nu 1. br.) seU

30 skabelig kreds, bestaaende af en families med-
lemmer. SibbJjSl. Agenten drog ham ind
i sin Fam\liekTeds.GoldschmJIJ.120. -lem,
et. [2 ell. 3] (nu næppe br.) familiemedlem.
RGoldschmidt. En Kvindehistorie. (1875). 56.

-lighed, en. lighed m. h. t. ansigtstræk hos

flere inden for samme slægt. Eauch.JV.229.
Bregend.EB.81. -liv, et. [2 ell. 3] (iscer

tO) (hyggeligt) samliv inden for en familie.
der var Velstand tilhuse, Familieliv lige

40 ned til H\iusdyTene.ECAnd.Vn.l22. Fa-
milielivets iiygge.VortEJJ3.84. -maleri,
et. (jf. -billede;. Goldschm.IJ.25. -med-
lem, et. [2 eU. 3] (iscer CP; jf. -lem;. VoH
Ej.IJI3.127. -menneske, et, menneske
med stærk slægts(sam)følelse (som befinder
sig bedst i familien olgn.). VilhAndAD.58.
-moder, en. [2] (jf. -fader; 1. br.; iscer i

flt.) vAph.(1764). Jeg kender ogsaa Mæn-
dene . . fra Sider, hvor de ikke kendes af

50 de fleste Familiemødre, Døtre og unge
Koner. JhachmJFJ.417. -navn, et. slægts-

navn; efternavn, hans 8 Sønner . . der alle

havde studeret, antoge (Broby) som et
Familienavn, dog efter det Seculi Smag,
med den latinske Oversættelse Pontoppi-
dan. Æ;Pon^L.ii. Rahb.Fort.IJ.22. Eauch,
MfU.67. den usalige senere Tids forban-
dede franske Moder, ifølge hvilke De f.Ex.
ikke engang tør kalde Deres Mand, som

60 tilforn, „min Mand", eller „Peter" . . men
titulerer ham med hans Familienavn. Gylb.

XJJ.10. VortEjJI13.52.70. -nyt, et Troels

L.X.108. som overskrift (i aviser) over hryU
lupsnotitser olgn.: VortLand.^'/iil904J2.sp.l.

-paraply, en. [2] (spøg.) meget stor para-
ply. Kierk.XJJJ.ll. PoV/iol906.5. -por-
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trsetf et. (jf. -billede 3 og 2). hun ligner

et gammelt Familieportræt med halv ud-
slukkede Farver. Hauch.II.154. Tops.II.98.

JPJac.II.183. -raad., et. raadslagning ell.

raadslaaende forsamling inden for en slægt.

Winth.IX.273. SaU ¥11.726. italespr. især

(ofte spøg.) i udtr. holde familieraad.
Schand.IF.97. -ret, en. (jur.) Familieret.
Deuntz.(bogtitel.l882). SaUVII.726. -sen«:,
en. [2] (spøg.) meget stor (bred) seng. Aakj. VF.
121. -skab, et. (især talespr.) det forhold
at være i familie (med en); slægtskab. Sva-
ner . . hare til Gaasens Slægt, seer man
nok paa Gangen, Ingen kan fornegte sit

Familieskab. HOAnd.VI.300. jeg faaer vel
. . en Titel for Familieskabets Skyld. Qold-
schm.BlS.I.70. Grevinden kendte deres
Familjeskab med den Sjællands Bisp. Bang.
HH.84. AndNx.DM.lLl.l. Feilb. -skat,
en. [2] (foræld.) skat, som husfaderen betaler

for sin familie (især om en 1700-1760 op-

krævet skat). Moth.F33. MR.1702.10l.Folke-

qg Familie-Skat. Forordn.yil802.§12. Sal^
VII.726. -skilderi, et. (jf -billede 2 (og

3)). (hun) flettede Mindekranse tilFamilje-
skilåerieme. KMich.HE.44. -sorg^, en. 1)

[3] KJ især: sorg over ell. i anl. af dødsfald
% slægten. Ing.'KE.L128. Hørup.IL387. 2)

[2] i flt.: bekymringer m. h. t. familien. Man
giftede sig .. man fik Børn, fik Familie-
sorger. Kierk.XIII.372. -sted, et. (1. br.)

d. s. s. -gravsted, de statelige Familiesteder
med Marmor og poleret Granit og Bronze-
buster. SJfic/i.S.8o. -stykke, et.fnul.br.)

1) [3] arvestykke. VSO. Det var Skade for

den smukke Pokal 1 . . det var et Familie-
stykke, som jeg troer der var Lykke ved.
Ing. EF. 11.81. Gjel.M.131. Wied.Fæd.52.
2) [2 ell. 3] familiebillede (1). VSO. Vi toge
den . . Beslutning at lade os Alle afskildre

paa eet eneste stort . . Familiestykke. Blich.

FW.134. BiogrLex.Vin.586. S) [2] borger-

ligt drama med emne fra familielivet. Heib.
Pros.U.309(se borgerlig sp.l018l.60). Hvad
Slags Komedie vil Du nu have? Sørgespil
ellerFamiliestykke? HCAnd. VII.309. -»y^-
dom, en. (jf. familiær sygdom^. Ew.VlI.
143. Goldschm.V111.346. -vis, adv. (især

CP^ afdelt (i grupper) efter familier, (til

Familie 2:) i Skoven var der Mennesker.
De var søgt derud for at holde Søndag.
Familievis kom de traskende . . hen ad
Vejen. AGnudtzm.Det stille Vand.(190l).l.
Hjortø.F.12. om dyr: BMøll.DyL.1.74. Na-
turens V. 1914. 204. -vogjn, en. [2 ell. 3]

(nu næppe br.) Moth.F53. VSO. Heib.Poet.
11.252. MO. -VPOFl, et. 1) [3] snakken
om ubetydelige familieanliggender. Heib.Pros.
VIII.478. 2) [2 ell. 3] uenighed og bryderier

med familien. HCAnd.VIII.67. Jørg.(Tilsk.

1906.736).
familiær, adj. [famili'æV, familijæV]

intk. (og adv.) -t ell. f d. s. (Carst.(Edda.

Xin.(i920).l5l)); flt. -e ell. (m. fr.-paavir-

ket form) f fatnllieres (Buge.FT.333). (gen-

nem ty. famiUår, fr. familier, af lat. fami-

liaris, adj. til familia, se Familie) 1) hø-
rende til ell. vedrørende en familie (3).

familiær sygdom, (med.; jf. Familie-
sygdom^ sygdom (i hjerne, rygmarv ell. musk-
ler), der er arvelig i bestemte familier. Sal.*

VII.727.
II
især i udtr. familiær stilling,

(tjenende ung piges) stilling som horende til

familien, de Piger, der faar familiær
Stilling, men ingen Løa. Thuborg. F. 30.

10 il
som adv. (sj.): Han var familiært (:>:

hvad familieforhold angaar) ganske uaf-
hængig. EErichs.SM.29. 2) om (forhold ml.)
personer: fortrolig; ligefrem; fri; nu
ofte (mere ell. mindre) nedsæt.: lidt for for-
trolig ell. ligefrem; nærgaaende olgn.

Moth.Conv.F8. hans Skiemtsomhed og fa-

miliere Omgiengelse med hans Ministrer.
Holb.DH. 1.851. hun hilste ham med et fa-

miliairt Smil. Chievitz.FG-. 105. begge Her-
20 rerne (gjorde) Cour til Vertinden, kaldte
hendes Datter „lille Emilie", og behand-
lede hende familiairt, for at flattere Mo-
deren. CBernh.IX.5l. *familiært han talte

mei. Vorherre. PalM.V.16. Den unge Ari-
stokrat fandt, at Kræmmersvenden var
uforskammet familiær imod ham; han hav-
de et Par Gan^e slaaet ham paa Skulderen.
Tops.II.478. Brandes.Volt.1.85. gøre sig
familiær med, indlade sig med (folk af

30 lavere stand) paa en fortrolig, især nedladende,
(overdrevent) ligefrem maade. Ruge.FT.333.
at gjøre sig familiær med Pøbelen. Schand.
BS.448. Drachm.UB.4.

\\ (^, nu 1. br.) om
sag, forestilling: velkendt. Saaledes ere
Forestillingerne om det Endelige og det
Uendelige ganske familiære for den sunde
Meuneskeforstand. Heib. Pros.1.513.

famle, v. ['famb] -ede. vbs. j/". Pamlerl.

(ænyd. d. s., sv. famla; fra nt. fammelen;
40 besl. m. fumle og jy. fimle, famle m. fingrene

(no. SV. dial. fimla, mnt. vimelen^ samt mu-
ligvis fimre)

I) gøre usikre, søgende bevægelser
med (armene og) hænderne (ofte samtidig
usikre skridt fremad) for at faa fat i noget

ell. for at søge sig vej fremad; ogs.: bevæge
sig usikkert fremad (især i mørke) ved
at føle sig for; (især i forb. m. præp. med:^
gribe usikkert og klodset om (ell. paa

50 osv.) noget (ogs. m. Haand olgn. som subj.);

især i udtr. som famle med hænderne, fam-
le efter noget, famle sig frem, staa og fam-
le med olgn. Sort.HS.B2>: *(hun) leder

efter alt, og efter alting kiger, | Og famler
efter alt, og famler altid feil. Bagges. 1.87.
*Bragis Haand |

Med modløs Skiælven .

.

famler kun
|
I Harpens Guld. Oehl.BG.220.

*med de hvide Finofre plukker (hun) Him-
bær, famlende blandt Rankerne. 8a.ffFJ76.

60 Han staaer saa unierligen og famler for

sig, med det, i detVSO. Kammerherrerne,
som skulde bære Slæbet, famlede med
Hænderne hen ad Gulvet, ligesom om de
toge Slæbet op. HCAnd.V.116. *i Blinde

|

Gav jeg mig til at famle paa de Dø le.

CKMolb. Dante. 1.212. Vi famle (Chr. VI:
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iøle os forj som de Blinde efter en Væg,
ja, vi famle (Chr.VI: føle os for^ som de,

der ikke have Øine. Ei.59.l0. *Paa Knæ
den Modige tumlel (o: af ærbødighed) I og
famled mod Kongens Skød. Drachin.PT.70.
han havde . . set Folk famle i Pengepun-
gen for at finde de fire Skilling (til et

teaterprogram). Bang. HS. ^78. hvordan er

det dog, du staar og famler med den kniv?
j

II
uegl. (jf. befamle:) i Stedet for at gjem-

me de store Tanker til passende Tid og
Sted, ligge vi og famle paa dem og jaske
med dem. Gjldschm VI.lo'2. (jf. den ove.rf.

brug ndf.:) *Na sidst har i hundrede År
|

Fuskere famlet om Rattet (o: paa stats-

skihef) I og sejlet os Kaentring nær. R^rd.
GK.8. U (l.br.:) Natsommerfuglen vedblev
svagt at famle i Luften med de . . hvide
Bea.Jørg.LT.43. jf.: Hans Hoved svim-
lede svagt, hans Fødder famlede. sm?<.6.

•Duften af Skoven
| var stærk og god,

|

over duggede Stier | famled vor Fod. Aa
Berntsen. D.o7.

fl
m. ado. 'halvblind jeg om

maa famle. Winth.Xr.4l. Forsigtijft famlede
han op ad den gamle Tmppe. fPJac.1.93.

jf. (sj.): Madammen stiger ned og famler
Vej (alm.: famler sig vej ell. (helst) f. sig

frem) til Bordet. K.i£ich.HE..54. || m. obj.

og ado., der anqioer bevægelsens resu'iat. Han
famlede Klæderne op om sig.VSO. Han
har famlet sig en Jagtkniv frem. EBrand.
Bes.76. især m. refl. pron. som obj.: derpaa
famlede de sig ud af D3rea.Winth.M^rsk.
10. *Han steg i Taarnet op, ved frem at

famle
|
Sig gjennem \L3rket,. Pali£.IV.393.

(ueql.:) det første Opdagelsesskib . . fam-
lede sig (forsirjtiql) frem mod Syd gennem
Belgicastrædet.Po/."/8i922.6.8/j.5. ||^m næp-
pe br.) trans.: beføle: befamle, at famle
noget i Hinderne. JfO. || overf., om usik-

kerhed (i handling) paa grund af raadvitd-
hed, udygtighed olgn. 'Sig Tanken forvir-

rer.
I
I Taage de fa.m\e.Oehl.L.I.22. Den

bedste Villie havde jeg til at lære, men
eieblikkelig famlede jeg deri. RCAnl.XI.
70. denne Sikkerhed overfor en ny Mini-
sters FdimlQr].. Schand.VV.2 1 . \ Udtrykket
i hans Ansigt famlede (0: var usikkert, flak-

kede), han merkede en Brod i hendes Ord,
men huskede kun dunkelt Eftermiddagens
Tildragelse. A«dVjj.S.8.5. Q præs. parf. fam-
lende brugt som adj.: usikker olgn. 'Ban-
neret baaret af famlende Hænder. Lemb.
D.124. Efter det første famlende For-
søg . . blev Gruudloven , . gjentagne
Gange omdannet. Allen.1.8.

2) om person, som ikke kan tale ell. ud-
trykke sig let, naturligt, sammenhængende
olgn.: tale usikkert; stamme; hakke;
tidligere ogs.: tale forvirret; vrøvle; nu
næsten kun i udtr. famle efter ^svar olgn.).

dersom I fornemmer at jeg famler paa
den mindste Tøddel, saa maa I kalde mig
for den arrigste Torskepande der gaar
paa Jorden. KimGrønneg. 1.264. Tør jeg
vel endnu . . med frygtagtige og famlende

Maal lade eder fornemme et Ord, som
er i dette Bref? Dumetius 111.14. At famle
o: at tale, saa man ikke veed, hvad man
siger. SorøSam'.n[.167. Vidnet famlede i

sit Udsigende. 750. *Hr. Peder vilde sva-
re,

I
Han aabned Munden alt, | Han fam-

led efter Orået.Winth.Sb\264. Fru Vang
havde famlet efter et Svar, ikke fundet
noget. ScAartrZ.7r.54. *(pagen) Digted paa

10 et Elskovskvad . .
|
Kunde ikke faa det

samlet,
|
Sad og famled | Nu med Stjær-

ner, nu med Roser — \ Intet rimed sig
paa Roser. .7P.7ac.f..9.56. Q (sj.) m. obj. I

rorten . . staar Englænderen og famler
Spansk med Vdertir^en. ASenningsen.Lyk-
ken.n90o).4.
famle-, i ssgr. af famle, især i bet. 1.

t -hora, et. (zooØ d. s. s. -stang. MO.
Famleri, et. (nu 1. br.) vbs. til famle 1,

20 især om idelig berøring (befamling) ell. om
kejtet behandling af et redskab olgn. VSO.
MO. t Faratle-stan?, en. (zool.; jf.
-horn) især i flt.: følehorn. vAph.Nath.I.4l4.
ir.484. Raff.(1784).90. MO. t-st»n<>:el,
en. (bot.) slyngtraad. man skal sette Stænger
til (ærter,) naar de udskyde deres Famle-
stæn^ler. OeconH.(1784). 11.226. -traal,
en, (zool.) føletraad (hos fisk); skægtraad.
(mallen) bruger de lange Famletraade som

30 Lokkemiddel. Fre»».DV..535. Fedders.H.W.
-Torn, adj. 1) [1] (nu 1. br.) VSO. MO.
2) [2] (nu næppe br.) Han er saa famle-
voren i sin Tale. VSO.
fammel, adj. (a/ famle, j/". cenyd. fam-

lig, usikker, Fammal-finjer, -fingret (ndf.)
samt fammelagtig. Moth.F.o4; jy.) for-
legen; forvirret. B'.ich.MT.92. MDL.
Feilb. Famtnel-ftno^er, en. {af famle
(1) ell. fammel; „Talespr." Levin; nu næppe

40 br.; jf. fummelfingret) person, som ikke har
haandelag, fingernemhed olgn. Levin, fiertil:

fammelfingret. smst.

GJ famos, adj. [fa'mo's] (fra ty. famos,
af lat. famosus, afl. a/"fama, rygte, ry; l.br.)

d. s. s. famas. (i Colomba gør Mlrimie) sig
lystig over hin famose Lokalfarve. Bran-
des.VI.239. Q ogs.: glimrende; storartet.
Meyer.
Famp, en. se Fam.

50 Fatnala«!, en. ['fa-'mulus] (fra lat. fa-

mulus; se Familie; nu næsten kun foræld.)
litterært ell. videnskabelig uddannet medhjæl-
per; amanuensis (paa et bibliotek, hos en
universitetslærer, en biskop), en enfoldig
Munk, som var Famulus ved Bibliotheqvet.
Doers, afHolbLevned. 102. Beskr.'yst775.§L
Wolf Sieberger, hans Famulus, blev han
(o: Luther) jo nødt til at sige det hele.

JakKnu.ML.2l6. Sal.^VU.727.
60 CP famws, adj. [fa'mø's] (frafr. fameux,

lat. famosus; se famos) meget omtalt;
vidt og bredt bekendt; berømt ell. (nu
især) berygtet, den famøse Replik, der
motiverede et Forbud imod Skuespillets
(o: de Vonner og de Vanner) Opførelse, og
som var blevet almindelig applauderet.

IV. Remtrjrkt »/« UK 46
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FATIeih.E.vin. en Søn af den fameuse
Trenk. FrSneed.I.125. Man viiste os . . Dr.
M. Luthers Værelse . . og den fameuse
Blækplet. POBrøndst.BDM. Blich.(1920).I.

12. Éeib.Pros.IV.34. (jeg lod mig) ledsage
hen til Parises maaskee allerstørste Mærk-
værdighed, Palais Royal . . Igjennem en
stor Forgaard traadte vi da endelig ind
gaa dette fameuse Sted. RudBay.EP.I.115.
aabyj
Fan-, i ssgr. se Fane-.
O Fanatiker, en. [fa'na'^ii^'ar] (nu

næppe br. (m. lat. form): Panaticus. Holb.

Ep. IV. 464. Leth. (1800).) flt. -e. (af lat.

fanaticus, adj. (jf. fanatisk^ afl. af fanum,
tempel, indviet sted (jf. profanj; bet. af fana-

ticus er egl.: som hører til et til guder viet

sted, dernæst: inspireret af en gud, begej-

stret) fanatisk person. Leth.(1800). det
Blad der har skiældt mig for . . en forrykt
Pesthuslem, en ondskabsfuld Fanatiker, da
jeg talde reen og bibelsk Christendom.
Grundtv.LSk.6. en Fanatikers Tro eller

en Hazardspillers Letsind. Bøgh. JT. 596.

(9 fanatisere, v. [fanatiise-'ra] -ede. {efter

ty. fanatisieren, fr. fanatiser; jf. opfanati-

sere; 1. br.) gøre fanatisk. Meyer.^ Sla-

ver, han har behandlet med Godhed, om-
vendt til Islam og fanatiseret til Troen

Saa ham selv som Guds Sendebud, tran-
es. "FoZlJ/.i?. Saaby.'' fanatisk, adj.

[Wna-disg] {efter ty. ia.natisch, fr. fanatique,

af lat. fanaticus (se Fanatiker^) om person

:

som er fuld af tros- ell. meningsiver;
ufordragelig; utaalsom; om en saadan
versons følelser olgn.: overdrevent ivrig
og voldsom; ufordragelig; ubehersket.
Intet uden en JFanatisk Afifect kunde be-
væbne en Brutum mod sine egne Børn.
Eolb.Herod.6. JSneed.III.218. Goldschm.
V.68. H. havde lige fra sin tidligste Ung-
dom af været fanatisk Goethedyrker. Leop.
B.5. Holk klappede fanatisk. JTLars.GHF.
1.229. CP Fanatisme, en. [fana'tismg]

(•\m. ty.-lat. form : Fanatismus. vAph.(l 764).).

{fra fr. fanatisme) den egenskab at være
fanatisk. Exempel paa hvad Ulykke Fa-
natismen, enten den nu er religiøs eller

?olitisk, kan herede.PAHeib.E.124. Horreb.
1.170. det Hang til Fanatisme (Brandes.

1.391: TroesiverJ, der . . laa i (Hauchs)
Natur. Brandes.DD.41.
Fandango, en. [fan'daiigo] (sj. (vulg.)

Fandange. MaglPet.F.1.28). {fra sp. fan-

dango; af uvis oprindelse) 1) navn paa en
spansk folkedans, i alm. udført til led-

sagelse af guitar og kastagnetter. Dandsek.
(1801).32. HCAnd.DB.8. 'Her danser de
Skønne med Perler om Hals

| og Smilenes
Ild af Fandango og Yals. Hojfmann.BS.70.
SaUVlI.728. 2) (dagl, spøg.) vild lystig-
hed; halløj; isæriudtr. spille fandango
med, spille halløj med; gøre løjer med;
holde for nar. Wied.Silhuetter.(1891).20. Ty-
ren . . var nok lige ved at spille Fandango
med mig (o: slange mig ihjel). AndNx.PE.

1.166. (hun) spillede Fandango med hele
Borgermusikken IMurger.Kunstnerliv.(overs.
1907).90. løbe fandango, (sj.) blive til

nar; løbe april, jeg har (været paa fiskeri)^

og jeg er da heller ikke løbet saadan helt
Fandange, for jeg har da faaet . . en 3—

4

Lispund. MaglPet.F.1.28.
fandeme, adv. [ifan(8)m9, ifæmg] {vist-

nok dannet paa grundlag af de m. talrige forsk.

10 verber dannede eder som fanden gale, fløjte,

tordne mig osv. (se u. Fanden 1.5^ ved ude-
ladelse af verbet, muligvis særlig støttet af
svækkede udtaleformer af fanden annamme
mig (se annamme 3.2 samiFeilb 1.265) og
fanden æde mig ['fa-n'e-ma, 'fænie'Oma];

jf. sateme, dænme (se u. Dennemand samt
Iris.l800.II.177. Dania.VII.218), karenmæ
(Aakj.GK.45.65ofl.; jf Hjortø.OS.84), sør-

(en)me (jf.Feilb.III.744) ofl.; vulg.) brugt

20 som ed. I ligner Pakæsler, f&neme.Eørd^
RH.39. Det er Fa'enme en dannet Fyr.
Bønnelycke.DT.29.
Fanden, propr. ['fan(8)n; vulg. fa"n}

{ænyd. glda. fanden og fænden (Kalk.I.821.

V.232.jf.DgF.1.250), no. sv. fan(en) (fsv.

fandin ofl., sen oldn. fendinnj; maaske fra
nint. ell. fris. fannen, fånnen, af præs. part.

fandiand, fristende; se TfF.2B.VII.301.
\\

bruges især i folkeligt sprog ell. spøg. (tale'

30 maader, eventyr, eder olgn.), men mods. Djæ-
vel og Satan aldrig bibl.; jf. Pokker)

1) som navn paa et ondt væsen, der mere
ell. mindre forestilles med djævelens egen-

skaber (som ophav til ulykker, løgn osv., som
den til alt ondt virksomme, den, som (næsten)
ikke er til at staa sig imod ell. betvinge);

den onde. l.i) i alm-. *i Ondskab er au
Fandens Overmand. i^rB^orn.PM. 53. Han
har forskrevet sig til Fanden. Holb.Hex.I.

40 5. den arme Sancho, der sikkert troede
at det var Fanden, der foer af med ham.
Biehl.DQ.IV.280. *Kun Pøbelen giør Ondt
og Skylden giver Fanden. Wess.57. PA
Heib.TJS.614. Jesus . . beviste, at Fanden
var for klog til at stride mod sig selv.

Horreb.II.392. han var en Friskytte .

.

det er saadan en vild Krabat, som har
givet sig Fanden i Vold og engang skudt
mod en Kirkemur med Vorherres eget

50 Legeme, som han ikke har sjunket, naar
han var til Alters. Ing.EF.VIII.235 (jf u.

bet. l.s). *Naar Fanden gaaer i Præste-
klæder,

I
Han allersnarest Folk opæder»

Heib.Pros.X.24. det ved da Gud, at der
er en Fanden til. Dania.IX.45. Hjortø.OS.

98(se'Dl2eyel sp.803l.42). Navnet Fanden
— eller Faen som man altid udtalte det
— maatte ikke siges, man skulde sige den
slemme. AarbFrborg. 1918. 114. jf. bet. 1.7:

60 nogle Sager . . som Fanden selv icke kand
hitte Reede udi. Holb.Kandst.V..3. OversK
1.184. |] i sammenligninger (jf. bet. 1.2 og

%.\). vi er efter Juveler, som Fanden efter

en Siæl. KomGrønneg. III. 11. jf. Grundtv.

Snorre. 11.303. *Elskov . .
|
Jeg skyer og

frygter, som selve Fanden. Bagges. JJnga^
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11.189. siden Mester Morten farvede
Fanden med Blæk, siger man jo: „sort

som Fanden" — Negerne sige: „hvid som
Fanden". 5/icA. I y. 60. \JZ) i særlige forb.:

som subj. (m. h. t. eder se bet. I.5}. hvad
har ikte fanden at bestille, (nul.br.

og vist kun spøg.) som udtryk for ærgrelse,

beklagelse olgn.: nu har fanden været paa
spil igen; nu er der sket en ulykke. Altid
citerer man Fanden, for at undskylde en
Gierning; thi saa giorde Pigen, da hun
lavede til Barsel, sigende: Hvad har ikke
Fanden at hestiWQl Holb.Forv.6sc. sa3ars.
IIJ.2. sa.Ep.1.325. ^r/attd.i57.

fl
her har

fanden (haft) sit spil, (nu 1. br.) d. s.

Ew.Skr.IV.305. VSO. Mau.1933.
f^
det har

fanden skabt, om noget ubehageligt, mod-
bydeligt olgn. aUe de fine, forblommede
Ord har Fanden skaht.lng.VS.II.89. Hrz.
I1I.157.VII1.142.

il
fanden rider cH.('«u

alm.) plager ham, han er besat af en ond
aand; især uegl.: han er ikke tU at have
med at gøre (han er gal, utaalelig osv.). Jeg
troer Fanden riider Drengen, vil du giøre
mig til Nar? Eolb.Bars.IVJ2. smst.1.3. nu
rider Fanden Konrektoren.5ZMA.J77.50i.
(jf.Mau.l94S. samt HBrix.B.90). Schack.
131. 'Men er da Manden gal; men pla-
ger reent ham Yanåen? Bagges.VJi33. Pla-
ger Fanden det forbandede Viht? Flinchs.

AlmanakJ864.66. || fanden er eU. (nu alm.)
staar i (en person ell. ting), d. s. (dog især
brugt m. h. t. hvad der ikke er til at komme
til rette med. faa magt over olgn.). Fanden
er udi dette Der, Du, Das, det kand man
alleene fast i 14 Dage icke lære. Eolb.Tyb.
1.8. Gylb.II.296. 'Men Fanden staaer i

disse Fruentimmer (o: de er ikke lette at

besejre). Oehl.T.145. Blich.1.582. HeibJPoet.
VII.336. Men Fanden stod i Dyrene. De
stejlede paa Græsbrinken og truede med
at smide baade sig selv og os. Drachm.VD.
48. jf.: Fanden stod i Knægten, han ar-

tede sig vel og kom efter ti Aars Forløb
tilbage. Oversk.Com.II.16. (sj.) m. nærmere
bestemmelse : Fanden er i dend Knivsmeds
Kone til at snakke. .ffo?6.J5ar8.7.5. || fan-
den tog (ved) ham olgn., egl.: han døde
og kom t helvede, mand sagde igaar . . at
Fanden havde taget dig. sa.liJ.7.7. Oehl.

Bidr.1.239. især uegl. (om person ell. ting):

han ell. det blev borte, forsvandt pludselig,

var ell. er ikke til at finde, (det) gik fløjten,

blev ødelagt olgn. Mon Fanden tog Bor-
mesteren. B^o/6.j5'and8/.F.5. kom man .. til

at støtte sig til Konsollen, tog Fanden ved
Pladen; den var lutter Skaar. Sc/jand.0.77.
814. JVJens.M.n.72. Feilb.1.265. (sj.:)

Fanden tog bemeldte Udraab: „Prindsen
kommer", saa det løb fra den ene Byes-
ende til den anden. PMøll.(1848).VI.41.

||

fanden er løs, en ulykke forestaar ; det er
rent galt fat (jf. Aab.20.7). giør mig ingen
af jer Frigee vred;

| Thi hør jeg det, saa
bliver Fanden løs. Bagges.I.17. Naa, nu er
da Fanden løs! Der er Krigsraaden med

sin he\eFammelHrz.ni.l64. AndNx.PE.
1.44. Feilb.1.265. fanden er løs (eal: det

spøger) i Laksegade. Arlaud.37. Gadeordb.^
108. FeilbJVA34.^\a, det tror fanden,
vel egl.: det kan selv fanden tro; brugt i

bet. : det er selvfølgeligt; det tror jeg saamænd
gerne. (Lola er) enig med mig i mit Syn
paa . . Ægteskabet. „Ja, det tror Fanden",
vil man sige, „Lola er en „falden" Kvinde."

10 Wied. ItneUeniSlagene. (1914). 53. jf. bet. ia:
•Vor Politik forstaar jeg ej, | men det gjør
ogsaa Fanden. SvHørupÆlskovskluk.(1892).
13.

II
han løber, som om fanden var i

hælene paa ham, t vild fart (som for at

undgaa livsfare). ClKofoedÆnSkæbne.(1904).
92. i sa. bet. (nu næppe br. i rigsspr.) : han
løber som Fanden stod ham i Nakken.
Meisling.MK.283. fare af sted som fanden
i et flynderskind, se Flynderskind. || før

20 fanden faar sko paa, meget tidlig om
morgenen, den samme Morgen aarle, før
Fanden fik Sko paa. Ing.EMJI.200. Hrz.
XVin.331. Kierk.XIl.451. Diachm.GG.
117. Man staar op i bælgravende Mørke,
midt om Natten for at naa her ud før
Fa'en faar Sko paa. Bønnelycke.DT. 133.
(si.:) Her er hundrede Kroner, stik nu
af, før Fanden faar Sko paa (o: lige med
det samme). Hostr.KG.II.9. || læse (noget),

30 (lige)som fanden læser bibelen, ti<im

at (ville) forstaa; paa en urimelig maade.
min Contrapart læser Loven, ligesom Fan-
den læser Bibelen. Holb.Kand8t.V.2. Tode.
S.69. han (har) læst min Comedie, som
Fanden læser Bibelen. Heib.Pros.X..35. Aa
IbsJutta.(1911)J43. || være lidt kønnere
end fanden (ell. Gammel-Erik, se u.

Erik 1), især om en mand: vcere temmelig
grim. Ing.EF.I.lO. Oversk.Com.lII.223.

40 Bøgh.III.8. Naar en Karl er lidt kønnere
end Fanden, faar han nok en Kone; naar
en Pige er lidt klogere end en Gaas, faar
hun nok en Mand. SjællBond.187. jf. (om
en kvinde): (en) Gammel Kiærling, saa
Styg, som Fandens Oldemoer. Zorn
Grønneg.1.334. Bergs.PP.8.

||
i ordspr. (jf.

MauJJ95jf.). Fanden er ikke saa sort
som han afmales (o: man kan ogsaa gøre
en skælm uret). Holb.EpJ.326. Fanden frier

50 lenge sin Mand. sa.llJJV.4. (jf.Mau.l956).
Fanden haver aldrig sagt sandhed uden
for at bedrage. Høysg.AG.162. Jeg har
altiid hørt siige, at hvor Gud har en Kirke,
har Fanden et Capel ("a: ondt og godt fin-

des side om side). Lieb.DQ.II.249. Mau.4574.
SjællBond.189. naar fanden bliver gamrnel,
gaar han i kloster fo; gamle syndere bliver

særlig fromme med aarene)
\ jf. i sa. bet.:

naar Fanden bliver syg, vil han være Munk.
60 Holb.MTkr.430. Mau.6635. fanden er bag

korset, se u. Kors. H som den, hvem (folke-

lige) talem. ell. ordspr. lægges i munden:
forandring fryder, sagde fanden, han dan-
sede i glasbukser. Mau.2259. jf.Schack.236.

net, men prunkløst, sagde fanden, han
malede sin hale spinatgrøn. Mau.1959.

46«
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SjællBond.lSS. dyden i midten, sagde fan-
den, se u. Dyd sp.ll75^^. funtus, sagde fan-

den, se funtus. 1.3) i særlige forh.: som af-
hængigt (substantivisk) led (m. h. t eder se

bet.i.5). male fanden paa væggen ^s/.;

6aa muren. Kaalund.370. jf.: male Fandens
illede paa Væggen. Thiele.III.l96. samt:

male djævelen paa væggen, se Djævel sp.

803 1.51), fremstille unødige skræmmebilleder

;

uden grund forestille sig det værste. RFEw.
JF.LlSå. Gjel.W.l?6. lad os nu bare ikke
male Fanden paa Væggen. QyrLemche.K.
22. jfMau.1927. ||

give en (ell. no^et;
fanden, d. s. s. give (en) døden og djæ-
velen (se Djævel sp.806^). CFrim.AS.236.
*Slaae din Medlidenhed for Panden,

| Og
giv den hele Verden Fanden, ^a^-^es.DK.
V.344. *han gav alle Sorgerne Fanden.
Aarestr.372. Børd.GD.20å. Hjortø.OS.92.
i sa. bet. (ved misforstaaelse af foreg. udtr.

og maaske ved sammenblanding m. fig.): *At
bierge Modet og Forstanden,

| Og gie det
øvrige til Fanden. Bagges.II.249. achand.
VV.194. Jeg gir Fanden i det Dampskib;
jeg var glad, ona det laa paa Havsens Bund.
ayrLemihe.DT.o. Sødb.Hgpatia.(190-5).97.

PoV"111914.5.
II
give sig fanden i vold

(;/. gaa fanden i vold ndf. samt fanden-
ivoldsk; nu s/.) egl.: forskrive sig til djæ-
velen. Mand kand lære den sorte Konst
uden at give sig Fanden i vold. Hnlb.Hex.
III.3. overf.: Gglb.II.5. (om den, der gaar
ind til et ulykkeligt ægteskab). \\ være,
gaa (olgn.) fanden i vold {ænyd.d.s.:
Allen. BA. 1. 248. Stheen. Kortvending, (udg.

1866)v.2639) være langt bort(e), ad helvede

til; ogs. (især overf.) om pludielig (voldsom)

og sporløs forsvinden. Anders Christen-
søn har jo været . . i Frankerig, ja Fan-
den i Vold hen i Trapezund. Éolb. G W.
II.3. Jeg var tilfreds det Bormesterskab
var Fanden i Yo\å.sa.Kandst.V.3. Olufs.

GD.137. Kierk.Xin.350. Kofoed-Ransen.
DL.77. (han) bad hende paa en høflig

Maade at gaae Fanden i Vold. Chievitz.

FG.42. mine Idealer fra Studenteraarene
er gaaede Fanden i Volå. Schand.AE.123.

jf. f: Gaae Fanden af Syne. KomGrønneg.
11.160. m. præp. med (og uden verbum)
m. h. t. hvad man ønsker langt bort ell. (især

i forb. som fanden med det^ ikke regner

for noget („blæse med det", „skidt med det"):

•Fanden ivold med de Bøger,
|
Med Kunst

og LiteraturI Becke.SD.126. Fanden med
det sludder, det vil vi sgu ikke høre pål
E.jortø.F.60. smst.51. Fa'en med åetl Jens
Petersenéc Wied.Atalanta.(1901). 127. || s nak-
ke ell. (sjældnere) præke (Lieb.DQ. 11.159)
fanden et øre af, have uimodstaaelige

talegaver; være meget dygtig til at snakke.

(jf.: om jeg end kan disputere med Fan-
den selv, med min Kone kan jeg ikke
disputere. £"ierA;.F.9^. Og Jeres Q vindfolk— ja, at høre detn tale! Judithe og Pau-
line kan da snakke Fanden et Øre af. Hrz.
IX.19. Hørup.IL252. Gadeordb:'109. Feilb.

1.265. derefter ogs. m. andre verber: spille,

læse, køre osv. fanden et øre af o: spille

osv. med stor iver, fart olgn. (ofte iron.).

Han kan skrive Fanden et Øre af. Molb.
Ordspr.310. Faderen er en daarlig Kunst-
ner . . Han maler Fanden et Øre af og
sælger sine Billeder for hvad han kan
faa for dem. CEiv.( Klare Druer. 61). Gjel.

El.38. *Vi er paa Farten den hele Da'
|

10 Og kører da Fanden et Øre a'. Blækspr.
1904.38. jfEsp.424. \\ have fanden til
morbroder, have ind/tyddsesrige slægt-

ninge ell. bekendte, (jf. Man.1947). Goldschm.
F7. 111.158. Pont.LP.LV.89. et kødfuldt
Ben, som kun Folk, der har Fanden til

Morbroder, kan blive heldige at snappe
til sig. Ekstrabl.'-'/el921.t.sp.2. \\ flage for
fanden, have flag oppe efter solnedgang.
Sal.^VII.729.

II
ordspr. naar man taler om

20 fanden, er han ikke langt borte. M.au.1926.
VSO. (som regel for ærlig, ligelig kamp olgn. :)

een imod een, og to (ell. t'i) imod fanden.
Mau.1664. Grundtv.Saxo.I.202. Ing.EM.II.
112. FlensbA.^'/iil921.4.sp.3. giver man
fanden en finger, saa tager han snart hele
haanden, se u. Finger. 1.4) i særlige forb.:

som gen. (jf. ogs. bet. 2 og S^). Fandens
Fire Døttre (o: hovmid, gerrighed, løsagtig-

hed, drukkenskab). bogtitei.(Holb.Ep.II.200);

iojf. Datter 8p.525\ || med fandens vold
og magt, (sj.) absolut (jf. Djævel sp.806
1.6). Han vil med Fandens Vold og Magt
omvende sig til den nyere Poesi. Ørst.Br.
1.210.

II
fandens fødselsda^^, den dag,

man skal betale rentepenge; termmsdag. Pol.

ViA909.3. Sal.^Vn.729. jf Feilb. 1.268.
\\

vinde fandens garn, (1. br.) vinde garn
avet om (hvoroed man if. folketroen vinder

fanden tilsig). SaUVIL729. Feilb. \\ ordspr.

40 lediggang er fandens hovedpude, se Ledig-
gang. 1.5) i forbandelser (jf. Djævel sp.

806 1.35), dels i udtr. for misfornøjelse (m.
nogen ell. noget), vrede olgn. Fanden fare i

din tycke Mave, Jeppe. H)lb..Iep.I.3. gid
Fanden tage ald Gallskab.sa../ean.J/\4.
Wess.154. *De Gravhøje skulde Fanden
flytte (o: gid de kunde forsvinde). Oehl.SH.6.
Fanden gale i det, at jeg er saadan en
gammel Knark, som jeg er. Goldschm.FV.

50 1.53. „Gid Fanden havde haml" — „Ja,

Gud give, han h.%våe.'* OBenzon.Sp.ll5.
*Saa sku' da ogsaa Fanden staa i Dig, Din
Madam ! Anton Melbge.(Danmark. 1897. 42).

Fanden i det he\e\ GyrLemche.VK.281.
dels i kraftige forsikringer (seloforbandelser),

fx.: den danske Digtekunst . . er slunken,
men den skal F. g. m. (o: fanden gale mig)
reise sig igieal Oehl.Er.I.175. jeg præker.
Fanden knække mig! heller ikke Andet

60 end Fornuft. Blich.ILI.338. *Thi Fanden
ta' mig,

I
Naar jeg seer derhen,

|
Saa

maa jeg ha' mig |
En Hat ig\en..Keib.

Poet.V.196. „Er det ikke en god Viin.

Det er en gammel Madera." — „Ja, den
er Fanden fløite mig fiin.'' Hrz.XLV.297.
Jeg tør Fanden ride mig ikke. ALAmesen.
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E1Eeis€-Ereviyr.(udg.l889).?3. Jeg er Dig-
ter, ja Fanden sprælle mig, det er jeg.

Schand.TFJl.307. Jeg si*er hende Fanden
toidne mig op til SkiJtedag! bandede Niels.

JMed.Si}huei1er.(1691)J66. Fanden biaekke
oghiBiiås^pidåe JXiig.£ergs1edt~A.172. Ejoriø.

OS. 87. j/. fandeme, t ivdirelie foini (jf.

Jdihkels.0rdf.559): (haplajven sagde) at hans
Excellence maatte Fanden gale ham tage
tiltakke med et daarligt 'M8a]tiå. hudLay.
LP.1.194. Fanden kande sikkerlieen eale

ham, cm der var nogen i hele verden,
der havde Hottere KiaErest end han. Jafe

Evu.A.186. ni. udeladt j,ron. oJgn.: (hovs
hcne) var gaaet fra ham . . Kvindfolk
sknlde Fandenilaa lære at lystre. ThiiJen-
senJydf^leEif'icrier.(1916).29. (de var etiige

oni) at Wracgel Fanden o. s. v. maatte og
skulde findes. Lmil Eofm. Søf^ierJvgebcrg.

(1913). 82. II
(fy) for fanden, se for.

fy fanden ell. fa'n {vist efter sv. fy fan;

I hr.) d. s. 8. fy for fanden. Wied.tJ.273.
StevDretcfen.BedtellerSort. (1905).63. Han
hørte til de Syndere, der skammer sig

fy f&iinhuboig.F.156. 1.6) fanden
og hans oldemoder (o: bedstemoder; se

Dania.Tni.179. FeilbJ.268.1V.134), egl:
(alle) de onde magter (jf.Sort.JJS.Bl'. At
slippe Fanden, og tage fat paa hans Olde-
moder, o: at undeaae een Ulykke, men
falde i en større. FSO. Grundiv.Sasro.lll.

13). (speg.) efter oprcmynivger: alt muligt
andet af bomme (ifar ubehagelige, besiarlige,

vardiløfe ohv.) slags; „osv. osv." Hille Pok-
kerl hvilken Tnnrmel— en uendelig Rakke
af Maskeradevogne fulde af Abekatte, Har-
lekiner . . Fanden og hans Olderroder etc.

F0Brendst.IiD.32. der staaer Kogeappa-
rater og Flasker og Fanden og hans Olde-
moder. CBe^nh.lsi.lY.222. E^m.111.62.
Tiied.Fna.136. Q i sa. bet. dels (nu næppe
hr.) fanden og hans fætter cW. moder
(Bagges.11.238). *Cm Dyden og cm jeg ei

stode os Ecm Mænd | Mod Skiæbne, Elskov,
Last, og Fanden og hans Fetter.Tt fés.59.

dels (n armest vulg.) fanden og hans
pumpestok, pumpeværk, ladestok
olgn. Jeg sliber Knive, Sakser, Barber-
knive og Fanden og hans Pumpestok I

AndFx.DM.11.65. Det gaar altsartmen
efter Partibensyn, Koteii, Snobberi og
Fanden og hans Oldemor og Pumpestok.
EcnioS.GL.119. Herren alene ved, hvor
mange Læreres Specialitet det er at ar-

rargere Skolemøder og Forældremøder og
Fanden og hans Pumpeværk. 7p/r«j?.i"itf.

140. 1.7) {jf. anyd. hvilken fanden. Ealh
1.821) som fcelletnavn; dels (isår dial.) m.
bet.: ondt vcesen; ondskabsfuldt men-
neske (jf. Djævel 2.1 og 3.i^. Maries Skip-
per er en halv Faen mod sine Folk. Grovl.

Øen.41. en gal fanden olgn.
\
Esp.67. Feilh.

1.266. jf.: en Landmaaler, der var ilde

lidt, og som Folk derfor kaldte Fanden.
MAUssing MinderfraErritfø.(1917).9. dels i

udtr. ingen fanden, d. s. s. ingen djævel

(3.4). man konstruerer Skabe, som ingen
Fanden kan aahJie. Brandes.GoeJl.80. Soph
Clauss.ATJ16. Kvindfolk kan ingen Fan-
den overbevise! .dwrfA er. DAf.i8. sj. (ved
sammenblanding m. udtr. ikke fanden (l.i)

selv^: *Thi Smiger man i slige Folk kan
tylde,

I
Og dog kan ingen (FalMJVJ.33:

ikkej Fanden selv dem \y\Ae. PalM.Adam
EJ.139.

10 2) t gen. (ell. ssgr.) i talrige folkelige
navne paa planter (isår ukrudtsplanter,
planter med ubehagelig smag olgn.), lågemid-
ler, naturting (af sarlig form) osv. 2.1) »

navne paa planter ell. plantedele, fandens
aks, gold byg, Eordeum murinum L. JTusch.
108. p fandens bid, d. s. s. Djævelsbid.
smst.239.

II
fandens boghvede, navti paa

en sho'ppe, Bumex acutus L. ell. crispus L.
smst.209.210.\\faiiåeiis finger eU.haand,

20 om de nye (mørke) rodknolde af en orchisart

(gøgeurt) (mods. guds haand, se u. Gud^.
Sal.^yil.729. Feilb. B fandens halvær-
mer, snerle, Convolvolus arvensis L. JTusch.
64. H fandens kirsebær, (paa Falster)

dels navn paa en klokke, Campanula rapvn-
culoides L. smst.289.* dels navn paa bom-ene

af soti natskygge (Solanum nigrum L.). smst.

341. n fandens kærnemælk, 1. (j/. fan-
dens kærnestav, mselk) vortemælk, Euphor-

30 bia (Eelioscopia) L. smst.85. 2. d. s. s. fan-
dens mælkebøtte. smst.125.313. MentzCBill,
28. SjællBcnd.44. || fandens kærnestav,
d.s.8. fandens kærnemælk 1. JTusch.86.301.
SaUYll.729. O fandens køer, d. s. s.

fandens mælkebøtte. JTusch.l2o.
fl
fan-

dens mælk, d. s. 8. fandens kærnemælk 1

(smst.85; jf. Djævehmælk; ell. 2 (smst.125).

Ij fandens mælkebøtte ('jyæZJrjerc; mæl-
kekøer, sugepatter, urtero/?. smst.125^

40 313), navn paa slægten løvetand, Taraxacvm.
smst.125.313. Sal.Xin.79. Han huskede
endnu hendes Forelæsning over Fandens
'Mse\kehøtten. EnudFouls.U. 35. I Haven
var der ogsaa en Gudsvelsignelse af Fan-
dens Mælkehøtte. SjællBond.44. sj. (sjæll.)

om alm. brandbæger, Senecio vulgaris L.:
JTusch.340.

Il
fandens nosse(r), (frug-

ten af) bulmeurt. smst.111. ogs. om rodstok

af gøgeurt. Feilb.lY.134. || fandens pun-
50 g (e), d. 8. (smst.) ell. d. s. s. Blæresmælde.

JTusch.226. SaUVlI.729. || fandens sko-
fedt, tulipan ell. øjesten, (1. br.) val-

mue. Papaver L. JTusch.160.323. || fan-
dens sugepatter, urter, se u. fandens
mælkebøtte. 2.2) i andre folkelige navne,

fx. fandens draaber, dyvelsdræk (brugt
som lægemiddel). FolkLægtmJ.22. |l fan-
den s fin ger eW.lillefin ger (FeilbJ.268)r
øj e (Sal.* V11.729), om udvæksterpaa hestens

eoben. Mo1h.F57. tSO. \\ fandens ride-
hest Ce/Z. ridehoppe^, navn paa forsk, in-

sekter, isæi- guldsmed. SaUY11.729. Feilb.

II
fandens spyt, skummet (ekskrementerne),

som omgiver skumcikadernes larver. SaVYlI.
729. leilb. \\ fandens trillebør, rokker-

nes (ilanddrevne) æggehylstre. Sal?Yn.729,
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Feilb.
II
fandens øjesten, helvedessten

(lapis infemalis). FolkLægem.1.22.
3) m. forstærkende bet. 3.1) i udtr. som

(bare) fanden (jf. III. bar 3.2;, i meget
høj grad; umaadelig; djævelsk (2.2); især som
frads-adv. (ved ad}.): Han er styg som
'&nden.PAHeib.Sk.ni.l58(jf. bet.1.1 slutn.).

Bagges.Ungd.I.124. 'Her er koldt og klamt
og fugtigt som Fanden (nu hellere: som
bare f. eU. fandens koldt;. HeibJ*oet.IL359.
Erik Pontoppidan (var) from som bare
Fanden. Brandes.F.3. sjældnere som maades-
adv.: paa ualmindelig maade; med stor dyg-
tighed, hurtighed, voldsomhed osv. *Kom,
Cyrill Afsted som F&nden. Heib.Poet.III.28.
det er nogle udmærkede dygtige og lærde
Folk . . De taler og skriver jo for sig som
bare Fanåen. Schand.TF.II.222. (l.br.:)d.

8. S. djævelsk 2.i. *0g dog fnise de som
Fandenl Oehl.Digtn.I.159. \\ det var som
(bare) fanden, i høj grad mærkeligt, for-
bandet olgn.; som (bare) pokker. „Det (ar)

har jeg hentet mig paa Ærens Mark, Far-
lil .

.

" — „Det var som Fanden 1" Kofoed-
Hansen. DL. 78. Schand. IF. 107. Baud. H.
228. 3.2) foran til m. flg. subst.: som paa
en ualmindelig, forbavsende, impone-
rende maade er det, som subst. betegner;

pokkers; fandens (se Dania.VII.24; jf.
af 13^. Det er Fanden til Karl . . saa han
kan løbe, springe . . disputere Scc.VSO.
Hrz.XIV.176. *det var da Fanden til Drik-
ken. Bagger.II.325. jeg (fik) Renommee for
at være Fanden til Skovtoged.Schack.391.
Det er Fanden til Tøs, den Asta.. Schand.
VV.264. Der er . . Fanden til Forskel.
Hørup.III.267. KLars.Ix.81. 3.3) gen. fan-

dens brugt som adj. {ænyd. d. s.; jf. ogs. Da-
nia.III.88) mærkelig, ualmindelig i god ell.

ond bet.; djævel(en)s; pokkers; fanden til.

*jeg var
|
Udi en Fandens Klemme: | Jeg

var til Giest; men hos en Nar. Reenb.1.141.
Ja, jeg er fuld af Indfald. Havde jeg stu-

deret, var jeg bleven en Fandens Skielm.
Holb.Er.II.2. Det er en Fandens Sag denne.
sa.Vgs.(1731).II.10. PAHeib.Sk.II.198. en
Fandens Fyr. CBemh.XI.382. Schand.TF.
11.283. Hjortø.OS.89. i sa. bet. (sj., ved sam-
menblanding m. 3.2^; en fandens til karl. smst.

|| som præd. (og m. flg. bisætn.). 'Det er
Fandens, | Som den Historie trækkes ud.
Hrz.VIII.37. *! Aar er de gifte paa syv-
ende Aar.

I

Det er Fandens, saa dejlige
Unger de faar. Bergstedt.III.67. || som adv.

Moth.F57. *(Marthe) er en Fandens listig

Pige. Holb.Paars.203. Her lugter ogsaa
Fandens af Madvarer. ifrz.Z/IJ.505. jeg
vilde Fandens gjærne tale med I)em.Schand.
TF.I.139. Wied.Kna.164. \\ sj. (jf bet. ^.i):

Videre, videre! Hvad Fandens videre vil

du have (nu: hvad videre vil du have, for

fanden)? Holb.Vgs.(1731).II.5. 3.4) forstær-

kende et (foreg.) ord m. spørgende, almindelig-

f
ørende relat. olgn. bet. (se Festskr.Feilb.35).

Ivor, fanden, vil du hen? Moth.F56. Hvor-
for Fanden frier hånd da icke. Holb.QW.

II.2. Naar Fanden er jeg vant til at bringe
got Nyt? sa.LSk.II.3. Hvad Fanden gaar
der af dig? KomGrønneg.I.173. Oehl.T.l88.
Hvor Fanden skulde en Spekhøker komme
til saadant etBarn? Heib.Poet. V1.255. Hvem
Fanden siger, atDu skal forstaa detVSchand.
IF.109. Hvordan Fanen er det du snakker?
Rørd.BH.222. hvad fanden vilde du (ell.

han^ paa den galej, se u. Galej, hvad fanden 1

10 er du her?j aa, hvad fanden p; lige meget;jf.
fanden hvilket ndf.) \

sj. (jf. ndf. sp.733'*)

:

„Nå, hvad vil I have da?" .. „Fa'enl (vel egl.:

ja, hvad fanden (skal det være) o: lige meget
olgn.) Kom bare med nogetl** Rørd.SF.52.

\\

i bisætn. hvor Fanden jeg tæller, saa merker
jeg, at jeg er og blir hanreder. Holb.Bars.
1.4. For min Skyld kan Du gjøre hvad
Fanden Du vil. FrHolst.Hverdagsfolk.(1871).
115.

jl
fanden hvilket, (jy.; jf.Feilb.I.

2a 265 og 704) som udraab: det er lige meget
med det; „skidt!" Fanden hvilket! er jeg
Soldat, saa er ieg Soldatl Blich.I.216. smst.

268.
II (1. br.) ved toleddet indrømmelse efter

enten (i bet. „hvad enten"). Ing.EF.III.l28.
Penge er Penge, enten Fanden man faar
dem i Hovedet eller i Haanden. Schand.
TF.I.145. 3.5) (jf bet. 4y forstærkende et

nægtende ord, især (jf. bet. 4.2) som en af-
visning af en fremsat formodning olgn. (of-

30 test i forb. fanden ikke ['fan'iega, 'fa'niega];.

VSO. Heib.Poet.I.412. *Ja, det er galtl

For jeg veed Fanden ikke, | Hvordan det
egentlig staaer til med os. Hrz.IV.30. Deri
tager du feil . . jeg er Fanden ikke god-
modig. Gylb.KV.78. 'For Folk, som taler

alle Sprog, er det nu lige fedt, | Men
Fanden heller inte for den, der kun kan
ét. PFaber.VV.3(jf bet. 4.2). Drachm.DJ.l.
289. hun var Fa'en ikke Tante til dem. And

40 Nx.U.106.
II
(sj.) efter jo i svar (indvending):

sandelig; sdagu. Aa jo Fa'en ku' han saa
(o: gøre for det)\Wied.Silhuetter.(1891).151.

4) m. nægtende bet. 4.1) som substantivisk

led m. bet.: (kun fanden (1), d. v. s.:) ingen,
i det mindste ikke vedkommende selv
(den talende). *med et Mæle, Fanden kan
forstaae |

Paagrund af Sprogets Grød imel-
lem Tænderne. Hrz.AN.234. især i udtr. som:
gid fanden (osv.), fanden skulde (osv.) olgn.

50 Fanden være din Hanrej, Mads Degnl
Holb.Jep.1.3. Gid Fanden tiene her i Huset
længer paa den Maade. sa.Jul.8sc. Fanden
skulde være sindig, naar man har med de
Mennesker at gjøre. Hrz.X. 77. Jeg gad
nok seet Vesterhavet, men boe der, det
maatte Fanden g\øre.HCAnd.II.14. Drachm.
E0.246. jj det maa fanden vide olgn.,

det er ikke godt at inde, ikke let at sige; jeg
ved det (sgu) ikke. Fanden veed, hvordan

60 det hænger sammen. Blich.1.584. Kierk.ll.

248. „Er han rig?" — „Fa'en véd det.

Han bruger mange Penge." Esm.1.37. Isted

Møller.HugoStelling.(1893).33. || fandentro
det ^ham, dig osv.), jeg tror det (osv.) ikke;

man bør ikke tro det (osv.). Mau.I.202. Qade-
ordb.*

II
det takker fanden dig ('eM. ham
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08V.) for, det er der ingen grund til at takke

dig (osv.) for. Gadeordh? 4^) (jf. Djævel
bz) 9om afvisning af en fremsat formodning,

en opfordring, et spørgsmaal olgn. (som pa-
rallel-led til det ord ell. led, der afvises).

,Kand Leonard føde Lncilia . . med sine

tørre Meriter?" — „Hånd maa føde Fan-
den." Holb.Tyb.III.1. „Skreg hun ikke om
Hjælp?" — «Hun gjorde Fanden, skreg
hun" ('nu .gjorde hun). Blich.l11.432. „Kan
vi ikke sejle fra ham . .?" spurgte jeg.

»Fanden kan vi," svarte han.»mk.J.i9. „det
er mig, som er Birkedommer og Skole-
mester." . . „I maa være Fanden." Heib.
Poet.II.77. „Skal jeg saa lade de Kister
og Kasser . . bringe herop?" — „Du skal
Fanden, skal du!" Hrz.VII.213. •„Naa, vær
nu glad! han kommer nok! . ." — »Han
kommer Fanden!" (nu: han gør f. (gør
haLn)).Holst.IV.121. KLars.GV.26. »„jeff er
søvnig."

I

— „Aa, Du er Fanden, er Du."
JakKnu.Va.208. Vi ved alle — det vil sige
vi ved Fanden ved vi — at Ørsted fødtes
i Rudkøbing den 14. August 1777. Blækspr.
1914.36. „skal jeg skrive det brev om?" —
»aah fa'n (o: det er saamænd ikke nødvendigt;
nej skidt, lad bare vcere).'* \jf. (sj.): Du som er
Bondeven! — Gud Fanden om jeg er! Wied.
Fæd.329. || fanden heller (egl.: hellere eU.

9narere fanden end det nævnte), det tror jeg
ikke; aa mak: (efter være:) absolut ikke. „jeg
er bleven Bormester." — „I er Fanden hel-
ler.'' Holb.Kand8t.in.3. Gylb.III.309. „Kal-
der De det nyt? Fanden heller! Jeg synes ..

de holder Møde . . hver evige Dag." Pont.
FL.254. ThBarfod.SK.123. »Fange Aal —
er det let? Det er Fanden heller,

| Nej,
man skal huske paa tusend Bagateller.
BlæksprJ905J25. 4j) ved verber, der betegner
interesse olgn. (nu næsten kun ved bryde sig
om^: ikke det mindste; (sgu) ikke spor.
vilde hun kun saaledes slaae, at Rygg-
Beenene fik ingen Skade, skyttede jeg
Fanden om ået.HolbJep.1.5. Kier Jer Fan-
den efter hvad den gammel Gnav hånd
siger. KomGrønneg.1.243. *Jeg bryder Fan-
den mig om Eiermanden.

| Gaaer Hesten
under, kjøb dig saa en anden. PaZJf.IF.
140. Schand.BS.99. Jeg brød mig Fanden
om dem. Buchh.UH.107.

|| f ved v. m. tings-

subj. naar jeg fik ført ham først dend
Taage for Øynene . . saa laa der Fanden
Lag (:>: slet ikke vægt) paa siden, hvad
Øyne hånd vilde giøre. KomGrønneg.I.119.
Der ligger fanden magt paa Baandet. smsi.

11.133.

fandenivoldsk, adj. ['fan'iivml's^,

fan'i'vml's^] (a/* fanden i vold, se u. Fanden
Ij; dagl., nu især spøg) egl.: som fører fanden
i vold; alm. mere ell. mindre afsvækket: uden
maadehold og fornuft; som strider mod det cd-

tnindelige, vedtagne, borgerlige olgn.; despe-
rat; vanvittig; forsoren, han (er) endnu
ikke . . kommen ind under Politikens altom-
fattende fandenivoldske Passat ffierfc.Z7JZ.

92. Brandes.XlII.378. en Trang til at gøre

et eller andet ubændigt, noget fanden-
ivoldsk. Pon<.LP.IJL87. han saa fanden-
ivoldsk ud med den skotsktæmede Sports-
hue skudt bag i Nakken. CHansS.251. det
er Eksemplet fra oven, der har lavet disse
skikkelige Borgerbørn om til nogle fan-
denivoldske PigerJ^Clausen.FraKnnolinens
Dage.(1897).139. Hiortø.OS.93. CH -hed,
en. Der kan være de Øieblik, hvor Kiød

10 og Blods Fandenivoldskhed løber Siælens
Philosophiskhed omkuld, Torfe. V.185. Kierk,

VI.161. denne forcerede Fandenivoldskhed
og uægte, snakkesalige Matrosgemytlighed
i (Drachmanns „Peder Tordenskjold"). Fced-
rel."/tl881J2.sp.2. En gammel teolog taler

i drastiske vendinger om kødets fanden-
ivoldskhed. Hjortø.OS.t39. KBokkenh. Stur
denter vi kaldes— (1920).43.

fandens, adj. se Fanden 3.S. % faa-
20 denHk, adj. (spøg.) til Fanden 1. 'Døden

. . den Sveitserske, der sidder
|
Ved Por-

ten af det fandenjske Hotel (o: helvede).

Bagges.1.46.

fandse, v. se fanse.
fandt, pr<rt. af finde.

1. Fane, en. ['fa*n3] flt. -r. (glda. d. s.;

fra mnt. vane (ty. fahne); jf. oldn. gunn-
fani, „kampdug", banner, got. fana, tøjstykke,

(svede)dug; besl. m. lat. pannus, klud; grund-
30 bet: tøjgtykke I det nordiske ord er Mærke;

jf. Banner, Fla^)
1) et med særlige kendingstegn (farver eU.

figurer) udstyret stykke tøj, der er fast-
gjort til en stang, og som har en særlig
betydning, ofteA som samlingsmærke;
især ;^ om felttegn, der føres af en hær-
afdeling (troppeenhed). samme Fane . . blef

kaldet Dannebroge. Holb.lntr.1.657. *Man
Stadens Fendrick saae i Spitzen Fahnen

40 svinge,
|
Nu over Hovedet . . | Nu under

Beenene den gick (jf. Fanesvingning^. sa.

Paars.315. jeg seer alt vore Faner planted
paa Muuren (som tegn paa fæstningens
erobring). sa.TJl.III.7. (mine) Brødre vare
faldne under Republikens Faner (o: som
franske soldater) i Kamp mod dens Fjen-
der. PAHeibJSk.1.105. •Hil dig, vor Fane!

|

Korsbanner hvidt! . . | Danskerne følge
dig frit! GrundtvjSSJI.397. »ingen anden

50 Fane har som den sit eget Navn. PFaber.
VV.3. jf.: *Christi Blod-bestenkte Fane

|

Fører fnsk i Striden ind. Brors.206.
|I
spee.

(mods. Standart^ om fodfolkets felttegn.
300 Fahner og Standarter . . bleve føerte

i Triumph igiennem . . Æreporte og Tri-

umph Buer. Æreboe.96. HaMager.49. (sol-

dater aflægger honnør) efter først at have
gjort Front . . for Konger og Personer af

det kongelige Hus samt for Faner, Estan-
60 darter og Orlogsflag. Sal. VIII.1122. | i

forsk. udtr. som symbol paa krigsmagten.
naar (soldaterne) komme under Fanen at

staa (o: indkaldes tU hæren). DLJ.—2—10.

•Selv Kunstneren . . | Palet og Pensel
slængte hen i Og meldte sig til Fanen (o:

som soldat). HolstJV.60. TroelsL.V111180.
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II
om foreningers fest- og samlings-

ni ær Jce (jf. Amtsfane;. PoU'>U1918.2.sp.3
(se Banner 1 sluin.). i typografernes fane
ses et billede af Gutenberg

j vaabenbrød-
renes fane

i || om faner, hvis farver har
symbolsk betydning, den hvide fane,
^ tegn paa fredelige hensigter, især paa vil-

lighed til at overgive en fæstning (jf. Flag).
Besætningen rebellerer, kaster Gevær, og
stikker den hvide Fane uå.Eolb.EpJ.SdS. i'o

smst.89. e.br. den røde fane 07- Blodfane,
-flag). 1. ^ At stikke den røde Fane (eller

Blodfanen) ud, siges om en beleiretBy, som
vil forsvare sig til det yderste. F/SO. 2. tegn
paa yderliggaaende (især revolutionært) poli-

tisksindelag. Socialismens røde Faner.I)fl^6Z.

*htl851.1.sp.2. den gule Fane (Pestfanen)
betegner smitsom Sygdom. SaUVII.730.

||

(foræld.) om lensfane (jf. Fanelen^; Kong
Abels ældste Søn . . blev forlehnet med 20

Sønderjylland, i det ham blev overleveret
en Fane med Formaning, at han skulde være
Riget hørig og lydig. Holb.DH.1.325.

\\
(sj.)

om signalflag: Ledvogterkonen (stod) med
en lille grøn Fane, som hun rakte frem
imod Toget. KnudPouls. JJ. 75.

||
(sj.) om

flagdug (udtn fanestang): *Hvor er I henne,
store og smaa,

| I Havets stærke Svaner
(0: skibe)?

I
Som smykkede her i Dam-

men laae
|
Med Dannebrogs røde Faner? 30

Winth.lV.i2i.
II

talem. med flyvende (0:

vajende) faner og klingende spil olgn.,

om fremrykning af hærstyrke: under fuld
musik og militær pragtudfoldelse (if. Flyve-
fane j. JJuel.428. Kl. 8 marcherede de med
flyvende Faner, charmante at anseelÆ'Ze-

venf.BJ.13. *Det var en stolt og en stad-

selig Hær . .
I
Flyvende Faner og klin-

gende Spil. Grundtv. SS. 11.91. med vai-
ende Faner og klingende S^il. Ing.YS II. 40

116. (garnisonen) var ifærd med at rykke
ind, ikke engang i Stilhed, men med fly-

vende Faner og klingende Spil. Goldschm.
VIII.93. (overf.:) alle (skolens) bedste
Mænd (gik) med Faner og klingende Spil
(0: paa en opsigtsvækkende maade) . . over
i Modstandernes Lejr. Brandes.V.58. AKohl.
MP.III.145. føre fanen, (overf.; nu kun
dial.) være den ledende. *J Femb kort (o:

femkort) . . |
Hvor ECet fører fanen. Cit.ca. 50

1700.(NkS4''820b.219).(lede samtalen :)Feilb.

1.269.

2) O Ulledl. ell overf. brug af bet. 1 (jf.
Banner 2). Andægtighed var den Fane,
man dengang maatte stikke i Veiret (o:

tydelig lægge for dagen), hvis man ikke
vilde vække Mishag paa de høieste Steder.
Eauch.MfU.34. (ESchwanenfliigel) frem-
hæver, at Wergeland var den første, der
hejste Skandinavismens Fane i det nittende 60

Aarhundrede.7i3sew.XP. 65. Det Arbejde,
vi er i Gang med her paa Pladsen, er just

at rejse Ideens Fane imod . . Verdensstrøm-
men. Skjoldb.IM. 14. ofte i udtr. sværge
til (t sværge) en(s) fane, ubetinget slutte

sig til ell. hylde en (jf. Faneed^. *til Tro-

skabs Fane
|
Jeg havde svoret — og det

er de Danskes Vane. Bagges. 11.110. Nu
har hun svoret Veneris Fane (o: givet sig

i elskovsgudindens tjeneste).'VSO. Man maatte
tage Standpunkt, vælge Parti, sværge til

en Yane.Pont.LP.YI11.129. EKaarsb.(PoL
^/sl920.5.sp.l).

II
om person, som er sam-

lingsmærke for en bevægelse, et parti olgn.

(PEiortLorenzen bliver) af høie Vedkom-
mende frygtet som en Fane i svære Ti-
der. Cit.l842.(PLaurids.S.IV.385). Fru K.
er vor Fane . . Hun er den, der fører os,

der samler os. Drachm.VD.290.
3) (foræld.) afdeling af soldater, især

ryttere, mand har maatt udcommandere
visse Faner for at holde Veyene sikre.

EætrBel.Vil722.7. JJuel.427. indenfor Por-
ten holdt en Fane jernklædte Ryttere. C
Bemh.V.229. en skotsk Krigsmand af den
Fane, som kom igaar til Byen. PVJac.Trold.
51. Drachm.VD.31. SMich.Dø.105.

4) ting, som i udseende minder om en
fane (1). 4.1) i al ahn. Græsset bølger
med Faner i graalig Fylde. Thyreg.BB.II.
117. (vi) satte os under en Gran, hvis
lange Faner havde holdt Væden borte.
Buchh.TJE.140. 4.2) (zool.) skaftetog straa-
lerne paa en fj er. Gjel.Br.224. Boas.ZooL
523. jf: han stod med Pennen (0: en fjer-

pen) i Haanden og pegede med Fanen:
„Værsgod og sæt jer nedl" ZakNiels.K.154.

4.3) (jæg.) lange, nedhængende haar paa
halen af dyr, især hunde. VigMøll.EJ.
199. (ræveungerne) havde Haler saa lange
som deres egen Krop og Faner saa svære
som selve Kroppens Tykkelse. J'ieuron.Ji.K'.

127. D&E. 4.4) (bot.) øverste blad i kro-
nen af en ærteblomst (vexillum). Træe-
arter.(1799).312. Drejer.BotTerm.80. Lange.
Flora.xxxv. 4.5) J^ tværstreg foroven ell.

forneden paa en node. Geb.MusK.4. 4.6)

(ur.; nu næppe br.) ledeskinne, der hjæl-

per til at give et boreredskab en bestemt

retning. Urmageri.l6. 4.7) (fagl.) Lede-
kortenes Fane (det Stykke, der (i et karto-

tek) rager op over de almindelige Korts
Rand) bør ikke være for lav. BibliotE.^519.

IL \ fane, v. [^fa'na]'tde. bølge, svæve
som en fane (I.l). en tyk . . Tobaksrøg
fanede hen over Kolonnen. Bist.S.237.

Fane-, i ssgr. (\ Fan-, se -smedj. af I.

Fane, især i bet. 1. -baand, et. ^ baand,
hvormed militære faner smykkes som udmær-
kelsestegn for vedk. afdeling. SaUY11.731.
-bærer, en. JLange.II.223. jf.(l.br.): en
Stemme, der lignede den høie Fane-
bær erind es. Jw^.£ii^.FJ.^ 7.

II
overf. (jf. I.

Fane 2): (bevægelsen) har til Fanebærer og
Mærkesmand Friseren Uve Jens Lornsen.
Bosendal.D.1.97. -drager, en. (nu næppe
br.) d. s. Mall.SgE.359. Rahb.Skuesp.III.14 6.

-dng, en. (jf II. Dug 4:). Brandes.lII.109.

en Lanse med en hvid, flosset Fanedug.
Drachm.YD.325. -ed, en. ^ ed, som aflægge*

af soldater ved indtrædelsen i tjenesten. Fane-
Eden afskaiiesXovy7l867.§lL SaUYII.731.
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noverf. (jf. I. Fane 2). Faneeden til Lysets
Fane. Brandes.!I1.541. -flugt, en. (jf. ty.

fahnenflucht; 1. br.) (8oldat(erjs) rømning;
desertion (1). FlensbA.^'/tlOOé.S.spJ. en ny
„Faneflugt"-Sag fra Nordslesvig . . (en tje-

nestekarl er anklaget) for „Medhjælp tU
Faneflugt«. Berl Tid. "/s 1916. Aft. 3. sp.2.

\\

(overf.) om forræderi mod person ell. sag,

man har lovet at tjene, han lo og talte om
at forlade sin Post (o: hos sin baldame) —
om Faneflugt. ChKjerulf.GU.204. MBubin.
(XaivmaløkonTidsskr.1915.3). -flygtig, adj.

{efter ty. fahnenfliichtig; jf. -flugt; sj.) som
deserterer. Ekstrabl.'">/il908. -fo(de)r, et.

(iscer ^) betræk til en fane. MuTeknO.66.
-fSwrer, en. (nu næppe br.) d. s. s. -bærer.
VSO. Ing. VS.111.60. -gade, en. {efter ty.

fahnengasse; foræld!) ^ Den Gade (o: i lejr

ell. fæstning m.barakker), som befindes imel-
lem 1ste og 2den Bataillon eller imellem
Frontlinien . . og de i Pyramider opstil-

lede Geværer, kaldes Fanegade. JftiTe/cn

0.35. -havre, en. (jf. Fane 4a/ ^ kultur-

form af havre, Avena sativa orientalis Schreb.

;

sværdhavre. LandbO.II.549. Sal.VIII.617.

-Junker, en. (^, foræld.) befalingsmand,
som bærer fanen (jf. Fændrik/ Moth.Fo9.
MilConv.III.7. || ung adelig fanebærer. Sal.*

VII.731. -klæde, et. (1. br.) d. s. s. -dug.
MUTeknO.66. -kort, et. [4.?] (fagl.) (i et

kartotek bør) Ledekortene med Gruppe-
benævnelser („Fanekortene") . . helst være
af tykkere Karton af en afvigende Farve.
BibliotH.^519. -len, et. (foræld.) forlening,

som overdroges en fyrstelig lensmand, ved at

der overraktes ham en fane. NørregJPrivatr.
11.122. AI)JørgJI.113. FabriciusJ).II.10.
-march, en. ^ J" march, der spilles, medens
fanen bringes pna sin plads. Top8.I.322. Sal.*

VI.731. -mærke, et. [1 og 2] (jf Banner-
mærke/ I Studentersamfundet (føler) man-
ge . . endnu (Brandes's) Navn som et Fane-
mærke. Bigtt.''/iil912.3.sp.5. Deres religi-

øse Fanemærke': „Bort fra Verden l"£er^-
stedt.A.30. -officer, en. ^ den (yngste)

officer, der fører fanen. MHTeknO.66. Berl
Tid?lxl922.M..7.sp.3. -post, en. ^ skildvagt

ved en fane. MilTeknO.66. Sal. III. 525 (i

brandkorpset, før 1870). -sko, en. ^ læder-

hylster i fanebærerens bælte, hvori fanestan-
gen støttes. MilTeknO.67. jf: jeg (havde)
glemt at spænde Faneskobeltet om Li-
vet; jeg maatte bære Fanen blot med Hæn-
derne. Oehl.Er. 1.168. -smed, en. [3] (f
Fan-. Forordn.^'>/d725JI.§6. Beskr.^Viil784).

(a, foræld.) beslagsmed ved rytteriet. For-
ordn.*V»1725.II.§6. MB.1794.652; 1810.244.
Fanesmed . . ved Livgarden til Hest. Ny-
strøm.KO.222. -sving, et ell. -sving-
ning, en. (foræld.) 1) kunstfærdig sving-

ning af fanen, der brugtes som militær æres-

bevisning (jf. u. I. Fane i). (Kalk.V.232).
*l Fahne-sving hvo nu slig Konstner finde
}Lanå? Holb.Paars.315. vAph.(1764). Werl.
(DMdskr.1862JI.388). 2) ceremoni, hvorved
en straffet soldat gjordes „ærlig" igen, idet

fanen svingedes over ham. FDyrlund.TN.
384. (jf.Etlar.GHJ.87). BørgeJanssen.Prin-
sessen.(1906).148. jf.VSO.Il.33. -tog, et.

(1. br.) festligt optog med fane(r). Arbejder-
foreningen . . hyldede ham med et Fane-
tog. Brandes.III.326. -vagt, en. ^ bevogt-

ning af ell. vagthold ved en fane (spec. : foran
første linie af en lejr). VSO. Sal.* VII.731.
(overf.:) en af dem, der dannede den stolte

10 Fanevagt om Danmarks Fremtid. Danne-
brog.*''/il906.2.sp.l.

JH
om den enkelte vagt-

post, (overf.:) *Jeg vil tjene min Fane som
en Fanevagt djærv. Brandes.XII.355. -vis,
adv. 1) [3] (sj.) i afdelinger paa en fane.

2) [1] t ved hjælp af en fane. Forlehnin-
gen skeede Faneviis (o: som fanelen) til

Nyborg. HolbJ)H.I.473. smst.326.

Fanfare, en, f et (JBaden.FrO.il.
Ing.LBJV.210). [fan'fara] flt. -r. {fra fr.

20 fanfare; vistnok opr. lydefterlignende) I) et

af faa toner bestaaende signal af blæse-
instrumenter, der bruges som angrebs-
signal (især for rytteri) eU. som glædes-
ell. hyldesttegn (touche) olgn. *Da. blæstes
en Fanfare,

| Brat standsede Dandsens
Flugt. Winth.V.122. Lidt efter forkyndte
Hestetrav og en Fanfare af Trompeter, at

Rytterne nærmede sig. Etlar.DV.84. „Han
leve!" Ni Skud af nogle bitte smaa Ka-

30 noner! Fanfare. Schand.BS.75. (uegl.:) Be-
døvende Jubelraab og Fanfarer med Øl-
krus og Stokke hilser Sæsonens Kæle-
dægge. i:»m.I.i.3P. I (overf.) Forbi! Altid
har jeg elsket det Ord. Altid har det for
mig lydt som en jublende Fanfare, ^an«.
M.54. Carlyles stærke, begejstrede Ord
om Arbejdets Adel var en Fanfare, man
lyttede efter. Starcke.VK.59. jf: Eskimo-
erne (synes ikke) om de knaldende Sol-

40 skinseffekter . . den ganske himmelske
Farvefanfare (er for dem) en ubehagelig
meteorologisk Melding om, at et Uvejr
snart er over Fjældene. KnudRasmJ)0.108.
2) J" lille musikstykke af lystig karak-
ter. SaUVII.732. 3) (telef.) modtage-
apparat, bestaaende af resonanskasser
med trompeter. OpfB.^VIII.141.
Fang, et, (sj.) en (FCarlsen.Rønnebæk

Sogn.(1861).48. Drachm.DJ.1.277). [fan'l

50 Høysg. AG. 36. flt. d. s. {æda., oldn., eng.,

ty. d. s. i bet. : hvad man faar, fangd, bytte

m. m. ; afl. af roden i U. faa ; uden for ssgr.

som Om-, Rum-, Røg-, Vingefang nu kun
O (især foræld, og poet.) og dial.)

1) som vbs. til faa ell. fange (jf. Aande-
fangj. 1.1) t handlingen at fange dyr;
fangst (1). At gaae paa Fang. FSO.

||

{efter ty. fang; jæg) d. s. s. Fangst 3. Han
gav Hiorten sit Fang. VSO. Levin. 1.2)

60 Gi m. h. t. noget abstrakt: tag; greb. LFeilb.

NaturlærensLeve-ABC. (1905-07).48. smst.

XVII. Den moderne Mystik har . . ført

ud i det uendelige, hvor Fangene slipper.

VilhAnd.(KlareDruerJ85).
2) hvad man griber (om), omfatter

eU. besidder. 2.1) rum, som man fatter om

;

IV. Rentrykt »»/, 1922 47
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(sj.) i egl. bet. (jf. ssgr. som Omfang, Rum-
lang^. et Træ, hvis Krone faar et stadig
videre Fsing.Bimest.DF.7. især (poet.) i bet.:

rum, som omfattes af udspændte vinger;
vingefang, hans Lidenskab fik Vinger med
Fang som Vindens. Schand.TF.11.212. *Der
svang sig en Flyver med større Fang

|

Om Belter os Y\ovå. RecJie.ND.86. (uegl.:)

nu stormer det, Blæsten gaar paa vide
Fang over Byen. JVJens. GR. 117.

|| f saa
meget, som man kan gribe om; favnfuld.
Et Fang Hø, Halm. VSO.

|| (overf) række-
vidde. *dybt du Rodgers Evnes Fang har
ndmaaltRSchmidt. FK.72. disse Ideerhavde
næppe stort Fang, EMøller.Oldmesteroghans
Bog.(1909).74. 2.2) ting, som der kan gri-
bes fat i; især (poet.): den del af et redskab,

som man griber om; haandfang; fæste;
greb. *da rakte (kong Hrolf) \

Ei Kæm-
pen Sværdebladet, men Sværdets gyldne
Y2Lng.0eM.XXXI. 305. sa.L.I.lSS. Ploug.
11.19. 2.3) ting, som man har faaet; ejen-
d[el; næppe uden for ssgr. som Jærn-, Træ-
fang

li (overf.) f fangst (2); bytte (jf.bet.
l.ij. hvilket et herligt Fang havde (han)
giort, dersom jeg end ogsaa havde sam-
tykt hans Begiæringl Pamela.1.498. 2.4)

(foræld.) byjord (især græsmark), til hvis

udbytte enhver i byen havde ret; fælles
græsjord (jf. Fangsfoged^. naar hele
Fanget til Deling ansiaaes. Forordn.'"/il781.
§17. VSO. (der) gærdes omkring „van-
gen" . . medens „fanget" ligger tU græs.AD
Jørg.II.335. smst.336. nu især i stednavne
som Bøtø Fang, se JohsSteenstr.DS.92. \\om
tilliggende til herregaard. Dagblad f.Fre-
deriksborgAmt.^/il868.Till.2.spJ. 1319 gav
Erik Menved for sit Gravsted i Kirken
„Munkeholm og Munkeholms Fang". JF
Christensen.MidtsjællandsHist.II.(1910).14.

3) hvad der kan gribe. 3.1) hvad der
kan opfange noget (især i ssgr. Aske-, Røg-,
Vejr-, Vindfang^. *tre Straaler samlet i

et Brændpunkts Fang. Drachm.DJ. 1. 173.

jf.: han opfandt et „Fib erfang", hvorved
man paa Papirfabriken kunde opfange de
Fibre, som ellers vilde smutte bort med
Afløbsvandet. NatTid.^''liil921.Aft.5.sp.4.

\\

(fagl.) bygværk (af lyng, ris, pæle olgn.) an-
bragt paa en kyst for at fremkalde aflejring

af sand, opslæmmet slik olgn. (jf. Fangarm
slutn). Tidsskr. f. Landøkonomi. 1873. 260.
OrdbS. 3.2) (efter no. fang) omsluttende arme

;

favn. *og jeg har taget selv ham i min
Fang.Drachm.DJ.1.277. Bang.S.135. (overf.:)

man fornemmer en Drift til at vriste sig
ud af Smaalivets Fang. Markman. S. 64.

\\

om legemets forside mellem bryst og knæ;
skød. *Mindes Du, da første Gang | Mo-
der tog Dig paa sit Fang. i2icA.IZJ.i62.

*Tager Dig Hallfred paa Fanget sit,
| snart

vil Du Mands-Læber lære at kende.Drachm.
HV.19. sa.VS.46.162. Blaum.AH.107. 3.3)

(< MO.; bat, 1. br.) støvvejens øvre del, som
tjener til at opfange støvet; støvfang; ar.

Warm.Bot.Fort. 8mst.534. 8a.Frøpl.448. 3.4)

(næppe br. uden for dial.) sygdom, som
(pludselig) angriber en. (Kalk.I.505). om
faldende syge; epilepsi, ("„endnu i fuldt
Brug hos Almuen," Levin.), (et barn) som
ofte bliver angrebet af et, saa kaldet, Fang
eller Slag. Hersl.Ep. 142. Apot.(1791).226.

jf. Børnefang || om „hold"; „sting". VSO.
Feilb.IV.135. Sult er et ufejlbarligt Mid-
del mod . . Fnat, Fang og Feber. PoUVu

10 1920.6.sp.5.
Fang;-, i ssgr. ['fai),-] som regel af IH.

fange 1, se dog Fang-grøft 1, -snor 1; jf.
Fange-, -arm, en. (sj. Fange-. Schand.SD.
79. Brandes.VI.166). hos lavere (hav)dyr:
organ, hvormed føden gribes og fastholdes.

der sidder et magert Udyr paa Havbun-
den, og strækker sine Fangarme ud i

Mørket. Hauch. VIL 189. JVJens. Br. 132.
SaUVII.732. (overf.:) (koleraen har) gen-

20 tagne Gange strakt sine Fangarme ud i

forskellige Retninger. PoZ.^VsiPOS.-^. J om
høfder olgn. (jf u. Fang B.i;. Sal.Xl.223.
-bark, en. (forst.) træoark, som bruges til

at fange skadelige insekter med. Forst0.17.
SaUVII.732. -ben, et. (zool.) ben (hos
leddyrene), der tjener som griberedskab. Frem.
DN.686. SaUVII.732. -bælte, et. (forst.,

gart.) bælte om træstamme, hvori skadelige

insekter fanges. Landb0.II.41. NatTid.^*l%

30 1905. M.Till.4.sp. 2. -dæmning, en. se

Fangedæmning.
I. Fange, en. ['fai^a] flt. -r. (glda. d. s.,

oldn. fangi; mulig fra mnt. vangene; jf. ty.

gefangen(er)) person, somer berøvet fri-
heden. 1) person, som er fanget i krig;

krigsfange, før dine Fanger fangne bort.

Dom.5.12. *Du veed . ,
|
Hvad Seyer-Her-

ren med en Fange giøre "kajid. Holb.Mel.
IILI. Normannerne lagde . . ikke Vægt

40 paa at tage Fanger. DanmRigHist.1. 260.
Fjendens Tab var . . mindre, men han
havde 1500 Fanger (o: 1500 fjender blev

fangne). smst.VIl.442. 500 usaarede fanger
faldt i vore hænder

j
Napoleon døde paa

St. Helena som Europas fange
[ H overf.

*(taalmodigheden) Frygten har til Fange.
Brors.174. 'Guds Ord i Hyldekrog,

|
Hvor,

bundet hart i Spændebog, | Det ligger
som en Fange. (xrundtv.PS.III.236.

fl
om

50 dyr i fangenskab. Du lille . . Fugl, . . Du er
ogsaa bleven Fange ! (o : sat i bur). HCAnd.
V.149.

II
i faste forb. tage (en) til fange

et tage (en) tange. Holb.Intr.1.252), fange
(HLl). Der bleve mange tagne til Fange.
Hømg.S.263. DanmRigHist.1.343. overf (jf.
u. fangenj: (vi) tage al Tanke til Fange
under Christi Lydighed, ^Cor.iO.5. *Tag
din Critik tilfange, | Den er dog ikke stort

hevenåt.neib.Poet.VIII.183. »Tog jer over-
60 vættes Viden

| End jer Bibeltro tilfange.

Friis-Møll.Ind.77. (nu 1. br.:) give (f gøre.
Molb.DII.II.86) sig til fange ell. (nu næp-
pe br.; m. subj. i flt.) fanger (Ing.De Under-
jordiske.(1817).205), lade sig fange; overgive

sig (jf. u. fangen/ (han) forsikrede, at han
paa ingen Maade gav sig til Fange. AfaW.
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SgS.129. 2) person, som paa grund af lov-

overtrædelser olgn. er berøvet friheden, sat i

fængsel, især (mods. Arrestant^ for at af-

sone en straf; straffefange, paa Høitiden
pleiede Landshøvdingen at give Folket

een Fange løs. Matth.27.15. jeg levede i

dette Paradis som en Fange, indespærret
i mitYærelse. Hauch.MfU.113. HCAnd.VL
39. 1904 rummede (kvinde-) Fængslet i alt

dem. BaggesJV.27. 'Dine Penge det er, man
fange vil.^et6.Po€f. VIII.lSl.'Ran stiUe stod,
som En, der Lyden fanger. CKMolb.Dante.
1.51. Hvorledes man fanger en Solstraale?
Levetzoic.(bogtitelJ.861). der maa ad denne
Route passes nøje paa for at fange (o: naa)
Togene, hvad der . , ikke er nogen let Sag.
Bille.ItalienJ.13. (htm) stod midt paaPlænen
og fangede Regnen i Hænderne. Bang.L.48.

76 Fanger. Trap.'1.416. (overf.:) 'blive maa io|| Fange Stangen ("i bidslet) siges om He

teg
for Kost og Ly | En stakkels gjæld-

)unden Yange.BlichJ)J.o6.
IL fange, v. se H. faa.

IIL fanee, v. ['fai\a] præt. -ede ell. f -te

(Holb.IntrJ.85. FrHom.PMJ01); part. -et,

(gldgs. (ved sammenblanding m. adj. fangen)
fk.-tn (Molb.DH.1.224. HrzJ)JI.65), flt.

-ne (MolbJ)H.I.434. MO.)). vbs. -ning (s. d.)

og (nu kun i ssgr.) -else ( VSO.), jf. Fangst

sten, som, for at ondgaae StangensVirkning
paa Laderne (o: den tandløse del af kæben),
tager den imellem Tænderne. MilTeknO.6?.

II
'fange efter, forsøge at gribe (jf. u. bet.

3.1j. Brandes.TJo. (hun) lod Skødebarnet
fange efter en lang Haartjavs.Ponf.ir.i37.
Jørg.YD.30. 2Ji) ^ forhindre bevægelse
af (et sejl olgn.); (midlertidigt) fastbinde
(sejl olgn., saa at det ikke hænger og svinger,

I^Wa. d. s., fsv. og sen oldn. fanga; fra mnt. 70 er i vejen osvj. Tampen fanges paa samme
vangen (ty. fangen^; opr. sa. ord som H
faa; jf. fangen)

I) bringe et levende væsen i sin magt
(egl.: ved at gribe og fastholde det). I.l) (nu
1. br.) gøre (et menneske) til fange (1 ell.

2); berøve friheden; tage til fange.
•Jeg dig med Sværd i Haand vel fanget
har i Krig. Holb.Mel.III.l. *Kong Eisten

!

Var fanget Dagen før, og skiændigt myr-
det. Oehl.AV.6. han er bleven fangen og
?aa en voldsom Maade aflivet. 3fo/6.i)fl.

.224. smst.II.437. Røverne . . bleve faa-
gede af Drost FeåeT.Ing.EMJIIJ94. Blich.

1.536. (preusserne) fangede (præsten) og
smed (ham) ned i en Kælder. RosendaLDJ.
355.

II (1. br. i rigsspr.) i børneleg: indhente i

tagfat olgn.; lege tagfat (jf.Fangeleg o^ Fan-
ger 1 slutn.). Feilb. jf.: *De legede Fange,

brødes,
|
de kastede Burrer i Skæg

og Hår. Børd.DT.U24. \J2) bringe (et dyr) 4o Kierk.VII.231.

Pæl, hvor Touget er fastgjort. S>ø^crt^&4.

(1752).§670. Scheller.MarO. n tange 'los,
løsne. smat. 2^) m. ting»-8ubj.: standse (og
fastholde) i farten; opfange. *FLrende
Masten . . ned i den fangende Gaffel. Bag-
ges.NblDJ.06. *Stokken mon Huggene fan-
ge (o: afparere). Blich.D.II. 152. *E[loden
fanged Lyset gierne. PalM.VIIlJ22. Han
syntes at se Sejldugen svulme, strammes

30 og fange Vind.Z)racAm.PF.46. JPJac.1.240.
(fiskeren sænker) sine Garn . . noget ned i

Vandet, saa et Skib netop kan seUe over
dem uden at fange (o : gribe fat). Fiskeri-
redsk.(1872).23. Husene er lave, i Reglen
lagte saaledes, at Vinduerne i Opholds-
stueme kan fange Solen. FeUb.BL.15. bor-
detfanger, se 1. Bord 2. jf.: Existentseu
fanger den Existerende ligesom Bordet
fanger, saa han maa bUve i Existentsen.

levende i sin vold ved list (lokkemidler,

fælder, snarer olgn.) ell. hurtighed, (de) fan-
gede . . en stor Hob Fiske; men iieres

am sønderreves. Z4tc.5.6. (falke) fanges
udi garn. HolbJ)NB.54. Man fylder et Kar
med Vand, hvorudi man kaster de Fluer,
som man haver fanget med Haanden. sa.

Ep.III.96. uden Umage kan man jo ikke
engang fange Lopper. PAHeib^k.III.15.

3) om paavirkning af tanke, følelse, sans-
ning olgn. 3.1) ved (især: forstilt) venlighed,
overtalelser olgn. faa magt over et menrieske;
forlokke, (ae ugudelige) have sat Fælder,
de ville fange Fo\k.Jer.5J26. *Troer du
at fange Jetter . .

|
Som røde Bær en

Kramsfugl bag sorte Hestehaar. OehiJfO.
280. *Den Listige skal fanges af vor List!
BoyeJ]rikJ23. *en Anden . . Dig skulde

I

(det er) sædvanlig kun . . unge Dyr . . 50 fange | Ved sin sledske Venlighed. Winth
hvilke lade sig fange af Mennesket. Hauch.
11.314. Søster fangede Mariehøns, holdt
dem i Vejret paa Spidsen af en Finger
og sang for dem. AnaiVx.Dif.JFJo2. fan-
ge fluer, griller, mus, ugler, se u.

Flue osv. H (1. br.) m. tings-siwj. og uden
obj. IVandJøb fanger den Ruse-Ende bedst,
som ligger med Strømmen. -Fre»».Z>iV^.o53.

tt(jæg.; 1. br.) d. s. s. affange (jf. bet. 4a^.
Bogan.IJ.46.

2) »4. h. t. livløse ting. 2.1) gribe (egl. med
haanden); faa fat i; naa; iscer m. obj., der
betegner noget, som bevæger sig hurtigt ell.paa
anden maade er svært at faa fat i. *Da (o: i

min barndom) saae jeg Stiemerne som Prik-
ker tindre,

| Og ønskte Vinger for at fange

II.8. Schand.AE.355. (ordspr. :) Man fanger
Kvinder med Penge, Narre med Ros og
Harer med Fi.mide.Mau.1981. | 'fange ef-
ter, (især hos Kierk.) forsøge at forlokke

olgn. Søndags-Christne . . fanger Satan ikke
engang efter, han seer jo meget godt,
at Vrøvlet har taget dem. Kierk.XlV.230.
smst.VI.170.VII.378. 3.2) fange en ^i ord
olgn.), ved snedige spørgsmaal olgn. faa en

60 til at indvikle sig i selvmodsigelser eU. frem-
komme med farlige udtalelser olgn.; bringe
(en) i knibe, de sendte Nogle til (Jesus)

at de skulde fange ham i Ord. MarcJ2.13.
Brandes.X.561. 33) gribe og fastholde (op-
tncerksomlied eU. hengivenhed); fængsle, mit
Lands seneste Historie . . fangede da gan-

47«
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ske min unge Sjæl. HauchJ.32 7. Schand.
SD.154. Staden fangede: Familierne be-
mægtigede sis (ham). Brandes.VI.3??. en
Roman, der ikie kunde fange hendes Tan-
ker. ££ra«rf.Z7Æ.^-25. en klangskøn og ind-
smigrende Musik havde fanget os begge.
KLars.LF.42. Mit Øje blev fanget af Spa-
dens ejendommelige Form. Fetlb.BL. 139.

3.4) gribe; tilegne sig; opfatte (ofte: paa
en hurtig maade). Forstod du Evange-
liets hellige Sange . .

|
Da kan du vel

min Tales Mening fange. CKMolh.Dante.
11.138. Hun lo højt, naar hun fangede . .

nogle ret dristige Strofer, (som den franske
sangerinde) lod flagre ud over Tilhørere
og Tilhørerinder. Drachm.F.1.274. seks gu-
le Næb strakte sig gabende opad, idet
hans Skygge gled over Reden — han fan-
gede Tallet i et B\\k.AndNx.S.38. jf.: hun
rynkede sine Bryn, som den, der fanger
en Tanke. Bang.SG.157.

4) i forb. m. trykstærkt adv. 4.i) fange
af, (egl: bringe helt i sin magt, ^f. af B.1.4;

jæg.) dræbe anskudt ell. fanget vildt ved stik,

skud osv.; give fangst; affange (jf. bet. 1.2

slutn.). Baud.HS.152. YigMøll.HJ.186.190.
Parforcejagt, udøves af Ryttere, som med
(hunde) forfølge et enkelt Stykke Vildt .

.

indtil det udmattet synker sammen og la-

der sig fange Ki.Sal.XIV.39. 4.2) fange
an. 1. d. s. s. anfange 1. Bille-Top.29. 2.

(nu kun dagl. ell. spøg.) begynde at udføre
ell. foretage (noget); iværksætte (jf. anfange
2). *(han) Som fanged an Freden at brek-
'ke.Sort.ES.Bl'-. Marius og Sylla fangte
an een stoer Trætte. Holb.Intr.1.85. 'Nu
fanger Solen an (o: er i begreb med) i Ve-
deren at komme. Falst.Ovid.77. nu altid m.
an stillet efter obj. ell. uden obj. : drist kun
ey paa min Godhed, og kom mig igien
med en Bagsmæk (se Bagsmæk 2), naar
jeg fanger noget an paa nye. KomGrønneg.
1.263. (han) brød sit Hoved med, hvor-
ledes han skulde fange Sagen an.Aalbs.
P.37. nu, da Selskabet er samlet, fanger
vi an (o : med spillet). Na71s.LL.l8O. ofte m.
afsvækket bet. (især i spørgende ell. nægtende
sætn.): finde paa at foretage sig ;

„stille op."
Men dersom jeg end kom bort, hvad skul-
de jeg vel fange an, da jeg er uden Penge
og uden Yenner. Pamela.1.372. Hrz.V.32.
Hvad skal jeg fange an med det lange
Menneske, der efter al Rimelighed er
skrækkelig forsømt. Hostr.ML.43. nu be'er
jeg dig: hvad fanger man an med 60 Kr.
i en By, hvor Mønten er Gylden. Æan^'. Fa.
198. uden obj. (sj.): Han veed slet ikke,
hvorledes han skal fange an (0: farholde

sig; hvad han skal gøre) med sin "KiæTlig-

hed. Kierk.I.31 7. 3. f tage sin begyndelse.

*Her fangte Striden nn.FrHom.BM.lOl.
4.3) fange op. 1. (sj.) gribe i farten; op-
fange (jf. bet. 2.1j. *man kasted' hende (o:

det spæde barn) ned |
Fra Vinduet i Gaar-

den, hvor hun vaerligt |
Blev fanget op

med Tæpper, Erz.IX.274. 2. (l.br.) d.s.s.

fange 3.4. fange Ord op. Levin. 3. ^ hænge
op (jf. u. bet. 2.2j. Rorkjæderne fanges op .

»

under Gil\mgen.Funch.MarO.II.35. ScheU
ler.MarO.
Fange-, i ssgr. 1) af I. Fange. 2) af

III. fange (især bet. i.i), ofte vekslende m,
ssgr. m. Fang-, se fx. Fange-garn, -krog,
-line. -arm, en. se Fangarm, -baand,
et. [I] (poet.) lænke. *Nys holdt han en

10 Verden i Fangebaand,
|
Nu lænkes han

selv i sin Fjendes Haand. iZattc/i. FS.J55.
Winth.II. 58. JLange.Il.273. -bjælke,.
en. [III.2.2] ^ vandret liggende bjælke med
kofilnagler, hvoi'til tove kan fastgøres; nagle-^

bænk (jf. Beddingsbjælkej. ldrætsB.1.362.
Sal.''VI1. 732. -blok, en. [I] (foræld.) d.

s. 8. Blok 3. *Min Grav, som var en Fange-
Blok,

I

Er nu et Brude-Kammer. BrorsJ2,.
smst.266. lng.EM.111.138. Rich.lll.108.

20 -blaere, en. [III.I.2] ved fangst (i Grøn-
land) af sæler, hvaler olgn.: blære, der er
fastgjort til enden af fangeremmen. Fange-
blærer, oppustede Sælskind. KnudRasm.G.
29. SaUVIl.733. -bolt, en. [I] (foræld.;
sj.) d. s. s. I. Bolt 5. *liden Ole Stam | I
Fangebolten sukker. Jw^'. 75158. -bnr, et,

1) [111.1.2] (nu næppe br.) bur til at fange
fugle i. Moth.F20. VSO. 2) [I] bur, hvori et

dyr ell. en person holdes fangen, (billedl.:)

30 *Stærke Skarer drog at bryde Ørnens
Fangebuur (o: befri Polen). Hauch.l.178. \\

(overf.) snævert fængsel; indespærringssted

(jf. -hul). PAEeib.VS.592. *0, tael, bliv
ved at tale, min faure Troubadour 1

|
Dit

Ord er sødt som Frihed midt i mit Fange-
buur. ITrz.D. 2.54. -beje, en. [I] (sj.) d.

S.S. I. Bøje 1. lng.PO.11.4. -dae, en. [111.1.2]

dag, da der fanges (fiskes, ^ydes) noget;

næppe uden for ordspr. hver dag er jage-

40 dag ("fiskedag. For Literatur og Kritik. VL
(1848). 284. jf.Feilb. skyåedag. Bogan.I.
36), men ikke (hver dag) fangedag. itfaw.

1193. Moth.F20. MO. -dans, en. [lll.l.i)

(foræld.) bondedans, hvor karlen fanger sin

dame. Jeg havde . . dandset den glubende
Fangedands med Hanne. CBernh.Xll.162.
ZakNiels.NT.lO. E GriinerNielsen. Vore æld-

ste folkedanse.(1917).3. Ealleby.146. \\ (overf.^

om bølgerne). Schand.SD.iv. -dragt, en.

50 [I] Schack.251. Marie Antoinette (gaar) i

Fangedragt . . mellem Nationalgardisterne
og Pøbelen. Tops.1.116. -dæmning, en.

[111.2.3] (sj. Fang-. Pont.LP.lV.2). dæm-
ning, der skal holde vandet borte fra en bygge-

grube. OpfB.^13.169. LandbO.11.41. SaU
Vil. 732. -foged, en. [I] (især foræld.)

person, som har opsyn med straffefanger (jf.

-vogter;. (Kalk. 1.507). Ing.VS. 111.164.
Eauch.1.201. Eostr.DD.164. -garn, et.

60 [III.I.2] (ogs. Fang-), (sj.) garn (net), hvori

fisk ell. vildt fanges. *Den Fisk, som stak

i Dynd og Skarn, | Og slap fra Frost og
Fangegarn, I Han faaer nu atter Moed og
Liv. Stub.69. || overf. (jf. -net;. *Jeg kjen-
der ei hver Traad i dette Fanggarn,

|

Som knyttes om min Fod. Recke. Det luk-
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kedeLand/1901).185. imst.167. -haar, et
(in^j] (bot.) hcuir paa en blomsts ar, der

opfanger blomsterstøvet (jf. Fang 3^/ Worm.
Bot.584. -hal, et. [I] snæver fcengselsceUe

(jf. -bur 2). Moth.F20. Rahb.LB.I.521. Saa
kom da Jeremias i Fangehullet (Chr.VI:
hulens huus> og ned i Kjeldeme. Jer..??.

16. Brande8JKI.332. -hus, et. [I] (forceld.)

hus for fanger; fængsel. Holb.Hex.V.4. Ing.

EF.III.21t. af Fangehuset (Chr.VI: fan-

femes huus^ udgik Min for at blive Konge.
'ræd.4.14. -iærn, et. [I] (især poet.) om

lænke olgn. MO. billedl: 'Du (o: Sønden'yl-

land) sad i Bolt og Fangelæm til Spot
for vilde Drenge. Pont. (FæarelSange.168).
-klampe, en. [III.2.3] ^ klampe paa skibs-

siden, hvortil tovværk kan fastgøres. Funch.
MarO.164. Sæ VII. 733. -kost, en. [1.2]

(straffe)fangers forplejning. *Han havde
fjengjældt Jer prosaisk, drøit,

|
Med Fange-

ost og Lænker. Boye. WSJ.09. Beyer.LL.
42. især (emb.) i forb. sædvanlig fange-
kost, forplejning efter fcengselsreglementet

(uden adgang tU ekstraforplejning). Lov^"/*

1866. §19. Sal.*IX.2Sl. (hun) dømtes tU
Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 120
Dage. PoUyitl903. jf: 6 Maaneders Fange-
kost er lige saa godt som 9 Maaneders
Forbedringshus. flwTip. JJ. 68. samt (ikke

emb.): Han sidder paa simpel Fangekost.
Ing.EF.VII.105. -kros, en. [m.1.2] (ogs.

(i bet, 1) Fang: Fedders.FF.122). 1) (fisk.)

større, paa et kort skaft siddende krog, hvor-

med en paa flue eU. lign. redskab fanget fisk

løftes op af vandet. smst.oO. jf. (billedl.):

*(gerrighed er) En Fangekrog, et Garn, som
Satan fisker med. Falst.l2o. 2) f „det Sted i

Stutteri-Vangene, hvor Hestene opfanges."
VSO. MO. -leg, en. [HLLi] leg, hvor del-

tagerne (efter visse regler) søger at indhente

og berøre („fange") hinanden; tagfat (jf. IH.
enge \a slutn.). Gymn.II.16. Legeb.I.a.3.

-lejr, en. [I.l] Desertører fra Fronterne og
Flygtninge fra Faagele'iTene. Bode.EM.34.
fanselig^, adj. [ifaiiali] {ænud. d. s., fsv.

fangeliker; afl. af U. fange (se H. faa^;

nu næsten kun dial.) som kan fa as; som
er at faa; opnaaelig. 'Den beste Viin,
som nogen Tiid | Er fangelig, skal svømme.
Beenb.L286. Seidelin.79. en liden Gaard,
som just var fungelig. FBaggerJ^ersonalia.
(1792).2o. det Slags Vaaben, som for en-
hver, der gider bruge det, er saa let fange-
ligt og anvendeligt. Moié. .o;. 8. Bietz.173
(skaansk). Feilb.

Fang^e-line, en. (nu næppe br. -linie.

Æreboe.ll . sj. Fangline. BergsJ*P.'I/1894).
270.(1.-6. udg.: Fange-;;. 1) [01.1.2] (nu
næppe br.) line til at fange et dyr med. MO.
jf.: Hans Fangeline (Job.18.10 (Chr.VI):
strikke; 1871: Gamet; er skjult i Jorden.
Monrad.Ps.50. 2) [in.2.3j (fra nt. fanglin)

^ tov, der anvendes tU fortøjning af et far-
tøj. Æreboe.ll. Holst.III.81. dermed kaste-
de vi vor Fangeline los og skød ud af
Uavjien.DrachmSS.44. Sal?VII.733.

fangen, part. adj. ['faii(a)n] intlc. -t,

t fanget (Ps.68.19(Chr.VI).); best. f. og flt.

fangne, (fllda. (flt.) fanghnæ (Bimkr.189); fra
mnt. (ge)vangen, vart. af vangen, se HL
fange; jf. U. faa; iscer O) om dyr elL (især)

om menneske: fanget; tilfangetagen;
som holdes i fangenskab (fcengsel). før dine
Fanger fangne bort. Dom.5.12. Den fangne
Montezuma. Holb. Hh. 1. 524. Ing. BSE. VI.

10 204. *En fangen Kronhjort gik der paa
Skovsletten tam. Kaalund.HS.66. En sær
Uro er over (den zoologiske have). De fangne
Fugle sidder med Pinde i Næbbet inde i

deres Bure . . de skal bygge Rede. .JVJens.
A.I.100. en fangen fiende

j 5000 fangne
og saarede

j
(overf. :) 'Malmet skal fangent

i Bierget ei blive. Oehl.XXI.271. | t fasU
forb. give sig fangen, (nu næppe br.)

overgive sig (jf. give sig til fange u. I.

20 Fange i;. Moth.F21. Holb.Hh.1.525. Wand.
Mindesm. 1.416. (overf.:) HoW. Paars. 258.
naar man anseer hendes n-forligelige

Skiønhed, saa maa man give sig fangen.
KomGrønneg.II.247. tage fangen, tage

til fange (se u. I. Fange i). Israels Børn
toge Midianiternes Hustruer og deres
smaa Børn fangne. 4 Mos.31.9. nu næsten
hm overf: Tag De Deres Tunge fangen,
gode gamle Yrøvlehoved. Gylb.VI.127. et

30 nyt Optrin . . tog min Opmærksomhed
fangen. Tyrolerfamilien.(1840).7. „Skee din
Vilfie som i Himlen, saa og paa Jorden."
Disse Ord tage alle vore Begjæringer
fangne under Lydighed mod Gud. Mon-
rad.BV.167. Spillet (tog) hende fangen (o:

fængslede hende). Schand.IF.137. især i udtr.

tage fornuften (eU. forstanden; fangen.
1. (jf. 2Cor.l0.5, se u. 1. Fange i; under-
tvinge, lægge baand paa, sætte grænser for

40 fornuften (kritikken). Jeg mercker nock.
Herre, at jeg maa tage Fornuften fangen
i alting, som os er hendet. Jeg vil da
icke meer tviHe. Holb.Ul. I V.l. tage For-
nuften fangen under Troens Lydighed, sa.

Ep.1.92. TiiUin.II.206. BasmNiels.G.Lxxn.
det er alligevel en stærk Fordring til min
FantasL Imidlertid, har jeg nu engang
taget min prosaiske Fornuft fangen under
Poesiens Lydighed. Ploug. (Studenterkom.

50 151). (vi) søger at tage vor Fornuft fan-

fen og lulle os ind i den almindelige
temning af kunstnerisk Naivitet og fædre-

landsk Nidkærhed. SvLa.(PoU^lil921.5.sp.
5). 2. (L br.) samle al sin fornuft; anvende sin

forstand. Hvis han havde taget sin Fornuft
fangen, vilde han have sagt: Lad os tale om
S2Lgerne.Pol.*yiol9l4.Aft.5.sp.2. det ^ynes,
som om Højre er i Færd med at tage For-
standen fangen i dette vigtige SpørgsmaaL

60 NatTid.'^/9l9lo.Aft.3.sp.6. PoV'*lil921.1.sp.2.

Fange-net, et. [III.l] (ogs. Fang-. Aakj.
PA.54). om ketsjer til fiskefangst: Bogan.II.
34. om edderkoppens net: CEw.Æ.IX.25.
Aakj.PA.54. | (overf.) »han skal bort, | Ud
til Bedrift, og bort fra Gudruns Fange-
iiet.0ehl.KG.291. ^
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Fang^en-skab, et. den tilstand at være
fange ell. fangen. vAph.(1759). Gi-undtv.PS.

VII.95. Nogle havde dog ogsaa været i

russisk Fangenskab. Hauch.MfU. 40. Jeg
Herren (vil) gjøre dig til en Pagt for
Folket . . til at udføre de Bundne af Fæng-
sel, dem, som sidde i Mørke, af Fangen-
skabet (Chr.VI: fængsels-huus;. JSs.^^.fi. I

Fangenskab er (de amerikanske bjørne) god-
modige og tamme. Sal.-III.337. overf. : (hen-
desj Mistænkelighed giør mitLiv tU et evig-
varende Fangenskab. Rahb.Tilsk.l793J24.
Fang^e-plads, en. [III.I.2] (1. hr.) sted,

hvor dyr (let) kan fanges (jf. -krog 2, Fangst-
pladsj. At kunne færdes langs Kysten om
Sommeren, benytte nye Fangepladse og
have Samqvem med Folk fra andre Egne
hører til Grønlændernes Natur. iJinfc.&.J.

16. Frem.DN.490. SaUYII.733.
Fanger, en. [ifar^or] /?^. -e. (cewwd. (fugle-)

fangere; aft. af III. fange 1) 1) person,
der fanger vildt ell. fisk olgn. (fyrsten)

holdt sine Jægere og Fangere rundt om-
kring i Staten. Schytte.IR.V.171. (marsvine-

ne) drives af Fangerne ind i Gamborg
Fjord og fanges i Garn eller harpuneres.
BMøll.DyL.1.295. jf. (om dyr) : Han var den
fødte Fanger blandt Killingerne. JFZewron.

K.74. nu især m. h. t. grønlandske forhold:

Ing.EF.IV.151. stivfrosne Fangere (stod)

paa Vagt ved Sælhundenes Blæsehuller.
Font.F.I.161. Stammens daarligste Fanger.
KnudRasm.D0.125. SaVYII.733.\\ i hg
(tagfat; jf. III. fange l.i slutn.): (et) Fristed,

hvor „Fangeren" ikke maa komme. Legeb.I.

a.ll. 2) (jf. ty. fang i sa. bet.;jæg.) fod paa
en rovfugl. Læderløkken medKjeden (skal

gøres) fast om den ene af Fangerne, naar
man skal ud med Dyret (o: en jagtugle).

Baud.GK.235. Nu smækker (falken) vin-
gerne ind til Kroppen og strækker Fan-
gerne fra sig til (jiieh.Fkuron.IN.88.
Fange-rem, en. [III.I.2] ved fangst (i

Grønland) af sæler, hvaler olgn.: rem, der for-

hinder harpunspidsen med fangeblæren. SaU
VII. 733. -taarn, et. [I] Holb.Hh.1.555.
han (gav) Nøglen til Fangetaarnet tU en
Jarl. Oehl.XXX.40. Hauch.Lyr.^61. -tap,
en. [III.2.3] (jærnb.) en paa færgeklappen
anbragt tap, der tjener til at forbinde og
styre klappen i forhold til færgen. DSB.
Banebygn.118. -traad, en. se Fangtraad.
-TOgn, en. [1.2] (i raadhusgaarden holdt)

den sorte tilgitrede Fangevogn. Bergs FM.
90. -vogter, en. [i] (jf. -foged;. VSO.
Goos.1.143. ApG.16.27(1907).
Fang-garn, et. se Fangegarn. -greft,

en. 1)* (af 111. fange 2.8; fagl.) aaben grøft,

der optager overfladevand. LandmB.1.303.
2) (forst/) grøft, der anlægges for at standse

vandrende larver. Sal.VI.919. -krog, en.

ae Faneekrog. -kube, en. (fagl.) kube,

hvormed bisværme fanges. Biavl.22. -line,
-net, se Fange-line, -net.

Fangning, en. 1) (1. hr.) som vbs. til

ni. fange (især bet. I.2). jf. : de mange for-

skjællige Fangningsmaader (er) i det
Hele taget . . forbigaaede, skjøndt de til-

dels kaste meget Lys over Fiskenes Na-
tur. Krøyer.I.Fort.9. 2) ^ (jf. III. fange 2.i)

line ell. tovende, hvormed noget bindes sam-
men; bændsel (2). Funch.MarO.II.35. Schel-
ler.MarO.219.
Fang-ord, et. (sj.) kustode (paa side i

en bog). I nogle Exemplarer er nederst
10 paa sidste Side . . trykt Fangordet: „Epi-"^

Bruun.HolbEp.V.343. -plante, en. (land-
br.) plante, hvormed skadelige insekter (fx.
roeaalen) fanges. LandmB.1.619. Sal.^VlI.
733.

Fangs-foged, en. fFangst-. LandmB..
1.190). {af Fang 2.4; foræld) mand, som
havde tilsyn med løsgaaende kvæg paa den
fælles græsjord. En Gaardmand . . var for
Somren Fangsfoged og skulde sørge for,

20 at Kreaturene blev holdt i Fangen. FCarl-
sen.RønnebækSogn.(1861).48.
Fang-snor, en. (af III. fange 2.$;. 1)

^ snor (især paa rytteruniformer), der hin-

drer liovedbedækningen i at tabes (og desuden
tjener til prydelse). Chacot med Fangsnor.
MR.1845.3i. KundgEær.^U1858.1.§4. Da-
vids.KK.27. SaVVII.734. 2) (gym.) mor,
hvorved trapez olgn. hales ind til væggen.^

Gymn.1.43.
30 Fangst, en. [fai^'srf] fit. (især i bet. 2;

1. br.) -er. {sv. fangst; laant ca.l700 fra nt.

vangst, vbs. til vangen, se III. fange) 1) som
vbs. til III. fange I.2 (om jagt, fiskeri osv.);

nu især i ssgr. ^Fiskefangst, HvaJfangst ofl.).

Med denne Baad foere vi flitteligen ud at

fiske, og fordi jeg vidste god Beskeed
med Fangsten, saa tog han mig altid med.
Robinson. 1. 33. Jæger- og Falke-Mestere
havde Opsigt med Jagten og Fangsten

-«) over det heele 'Rige.Schytte.IR.II.25. I

hans rummelige Bolig . . havde Marsviins-
jægernes Laug deres Oplagssted ved de
store Fangster mellem Mortensdag og
Kyndelmisse. Ing.EM.1.4. 2) udbytte af
jagt, fiskeri osv. en Hob Krøblinge og (tig-

gere er anholdt; mange) ere tUbage, allige-

vel formindskes Fangsten. Cit. 1705. (Kbh
Dipl.y.798). vAph.(1759). *Som en Tiger,
der gloer

|
Paa sin sprællende Fangst.

50 Winth.VI.39. Erz.D.II1.219. hvis man fik

Fangst hver Gang, man skød, tabte Jag-
ten sin Tillokkelse. Bogan.II.166.

|| (overf.)

Først nu vovede den unge Pige at be-
tragte sin Fangst . . Det var en temmeUg
stor Tot røde Haar. 'Winth.IX.46. *åa peb
en Kugle, brat den tog sin Fangst, |

og
Krage saå, den ramte Sidemanden. Schand.
UD.101. de tyske Frimurere gør en Fangst
af en eller anden Dansker, der ikke har

60 Karakter nok til at modstaa de nye Brødre.
JJessen.A.129. om hvad der værgeløst er

jyrisgivet (en ell. noget); bytte (II.3.4). (om
Kbh., der trues af hanseaterne:) *hvor der
i raadvild Bæven og Angst |

fornys har
ligget en sikker Fangst,

|
staar nu et trod-

sende Fæste. Ploug.n.l05. 3) (jæg.) dræ-
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bende stød, skud osv., der gives et anskudt
ell. fanget stykke vildt (jf. u. Fang l.i, III.

fange 4.ij. Hjorten faldt, Mads løb til . , for

at give ham Y2ingst.Blich.I.267. Drachm.
VD.97. VigMøll.EJJ.08. Fangst-, i ss^r.

t reglen til Fangst 1 (af hvilke ssgr. bl. a.

-baad, -fartøj, -felt, -præmie, -redskab
forbigaas i det flg.), jf. dog -hul, -kniv, -skud
samt -foged.

Fang-stane, en. (forst.) d. s. s. -træ.

Forst0.18. SaUr11.734.
Fangst -foged, en. se Fangsfoged.

-bnl, et. [3] (jæg.) sænkning ved øverste

halshvirvel, hvor daa- og raamldt faar døds-

stødet. VigMøll.HJ.190. -kniv, en. [3]

(joeg.) kniv, hvoiined der gives fangst. Bergs.
FM.19. rigMøll.HJ.108. -net, et. (fisk.)

d. s. s. Fangenet. BoganJ.63. -plads, en.

(jf. Fangeplads;. MylErich.(Fol.^''liil901.

l.sp.4). de store Korsedderkopper (kender
godt) Skovens bedste Fangstpladser. Frem.
DN.6o9. Ved Fangstpladserne i de høj-
nordiske Lande indfinder (maageme sig)

for at faa deres Del af Byttet, naar Hval-
rosser, Sæler og Hvaler hales paa Land.
BMøUDyLJLSlé. -sknd, et. [31 Finder
man (det anskudte dyr) endnu levende,
gives det straks et Fangstskud. VigMøll.
HJJ08. smstJ34.l
Fang-traad, en. (1. br. Fange-;, overf.

(jf- -garn;.- Jeg sad i et Spind af tusind
Fangetraade, jeg troede, (byen) havde fan-
get mig for Tid og Evighed. JVan s. G^.i.
y spec. (zool.) om traadformede organer, hvor-
med polypper griber deres bytte. Sal.* VII.
734. -trse, et. (forst.) træstykke, som man,
for let at kunne ødelægge yngelen, lokker
skadelige insekter til at lægge æg i (jf. -stang ).

Forst0.18. BMøllJ)yL.IllJ244.
Faning, en. se Fannik.
Fanke, en. (ogs. Fank. FeUb.). flt. -r.

(ænyd. fank(e); fra mnt. vank, fangst, aars-

afgrøde, afl,. af vangen, se III. fange) 1)

(nu kun dial.; jf.: „et Provindsord." FSO.)
afskaaret stykke af fødevarer (brød,

kød osv.); ogs.: lækkerbidsken. *Muligt
vanker der og Fanker

|
Af en Lamme-

Steeg paa 'Disk.LThura.Poet.23o. En Fanke
Ost og Brød.FSO. MDL. Feilb. 2) f over-
flødighed. MothSFSO. Der var Fanke med
Alting. FSO.
Fannik, en. ['fan'e^^] (ogs. (næppe br.

i rigsspr.): Fanniker; Fan{n)\ng.EPontMlas.
y.721. GSchutte.(AarbSkive.l921.8)). flt. -er.

mand ell. kvinde fra Fanø. FolkekalJ8o5.
82. FeUb.BL.68J.44. DSt.1914.32. | talem.

(jy-): blive fannik(er), blive narret. Feilb.

Fans, en, et. [fan'sl flt.d.s. (afl. af fanse;
sj.) som vbs. tilianse: letfærdig beføling
(af en kvinde). MothJFl67. *(de) gav „Mo-
derne Bonde-Folkedans",

| som ikke helt
var fri for drøje Fans. Marton. HB. 22.
fanse, v. [ifansa] -ede. vbs. -eri (s. d.), jf.
Fans. {ænyd. fandse; vist fra ty. (dial.) fan-
zeln, fjase, gantes, jf. Fant, fjanse, fjante;
sj.) paa letfærdig maade beføle (en kvinde).

Han sidder og fandser hende over. FSO.
ordspr.: se Degn sp.ooS^*. Fanseri, et.

flt. -er. (7iu næppe br.) vbs. tU fanse. Han
kan dog ikke lade være med sine Fand-
serier.T^O.
Fan-smed, en. se Fanesmed.
Fant, en. [ian'd] Høysg.AG.48. (sj. Fan-

te. ['fanrfa] MothJFGl. Famela.I.4ol. VSO.
Drachm. DS. 94). flt. -er ["fanC dar] (glda.

10 fant, svend, tjener, sen oldn. fantr, tjener,

landstryger, no., sv. dial. fant, skælm, land-
stryger (jy. fanter, løjerligt udseende person);
maaske fra mnt. vant (ty. fant), ung lømmel,
nar, af ital. fante, tjener, soldat (jf. Infan-
teri;," delvis sammenblandet med Fjante (og
fanse;,- jf. Flæskefante |i

„i det ældre Tale-
spr." Levin; nu sj. og mest poet. ved paavirkn.spi

frara no^ landstryger; sølle, fattig fyj",
'yr. Fanden tage min Fa-

å) der! han var Fanten (det er Stodderen)
voxen nok (o: i et slagsynaal). HolbÆpJV.
477. hun er færdig til at løbe i Favnen
paa den første Fante, som bliver forliebt
1 hende. Pa»ie/a.J.45i. TBruun.1.240. for-
leden

I

Der kom en lystig Fant,
| En Le-

gere, en SjiigeT.WinthMFJ.6o. Winth.Y.
109. Hostr.NF.71. »Saa var der Fransk-
mænd — unge kvikke Fanter.!l>racA»w.X)J".

11.24. smstl.243.

å) fantasere, v. [fanta'se'ra] (milg. (dial.)

ell. spøg., ved tilknytning til fjante: fjantasere

(fjantesere). And Xx. DM. 131. FrPoulsen.
MorsDreng.(1900).71. Gadeordb.^127. jf.
Feilb.). -ede. vbs. -lag, jf. Fantasi, Fanta-
steri, (cenyd. d. s. ell. fantisere, sv. fantisera;

af mlat. phantasiari, afl. af phantasia, se

Fantasi) 1) lade sin fantasi (1) virke;
især: lade indbildningskraften raade over
de øvrige sjæleevner; frembringe forestil-

40 linger i strid med virkeligheden; drømme
(3). vAph.(17o9). Til Grund for Phanta-
siens sammenstillende og componerende
Virksomhed, Phantaseringen, ligger Idee-
associationen. Si6fe.P.J. 554. Istedenfor at

Ehantasere over det Ubestemmelige . .

older PhUosophien . . fast ved den væ-
sentlige Opgave: at sikkre Videnskabens
Ret ved at angive Videns Grændse. Rasm
Niels.G.Lxxir. Hun var saa inde i sine

50 Fantaseringer, at hun saå paa sin Inder-
haands store Pude, om ikke Diamanten
havde sat et skarpt Afpræg deri. Schand.
BS. 124. han fantaserer stadig om sine
fremtidsbedrifter !

||
(trans.) Gensynet blev

for mit Vedkommende ikke saa bevæget,
som jeg havde fantaseret mig det paa
Yejen. AndNx.DB.77. især i forb. m. adv.
op: bedst at blive ved Jorden og ikke
fantasere Kvinderne op til højere Væsner I

60 EBrand.UB.269. jeg havde fantaseret (mø-
det) op til at skuUe blive noget aldeles
vidunderlig dejligt. ^afj8.JD.i83. 2) vcere

i en sygelig tilstand, hvor man har syner,

er ude af stand til at skelne ml. virkeligt og
uvirkeligt osv.; ogs.: tale i vildelse. Jeg
mercker, at Herren phantaserer af en Syg-



751 Fantasi fantasiles 762

dom, spring strax efter et par Doctores.

Holb.Jep.II.2. Den Phantasering, som man
iagttager hos en Feberpatient. Tode.V.129.

JJFaludan.Er.84. e. hr. 3) J^ spille et mu-
sikstykke, som man komponerer paa
stedet. MusikL.(180l).72. Sophie satte sig

til at spUle paa Claveret og at nynne der-

til; med Eet faldt hun i et Slags Phanta-
sering. Sibb.II.61. HCAnd.XI.91. Hun kun-
de sidde længe ved Klaveret og fantasere lo

over en eller anden lille, kendt Melodi.
AarbKbhAmt.1920.10.
Fantasi, en, f et (nolb.Br.(Dania.IV.

6), jf. sa.Bars.V.é). [fanta'si-'] (vulg.Jdial.)

eU. spøg., ved tilknytning til fjante: Fjantasi.

AndNx. DM.102. Riitzeb. Ved Hoksør Fjord.

(1902).188). flt. (i bet. 2) -er. (ænyd. d. s.; af
ar. phantasia, afl. af phantåzein, gøre syn-

tig; besl. m. Fantom, Fænomen)
t) skabende indbildningskraft. Ha, 20

ha ha. Den Dreng har got Phantasie. Uolb.

Bars.V.4. *I ret fornuftig Poesie
|
Bør

aldrig spores Phantasie.
|
Hvad Diævlen

rager Phantasien |
Den mindste Smule

Poesien? 0ehl.SH.42. Sibb.P.1.254. »naar
med Fantasiens Evne

|
kjækt jeg mig fra

Jorden svang. Kaalund.886. den Eventyr-
verden, som vi i vor Ungdom søge i Phan-
tasien. Goldschm.Chol.119. Høffd.Psyk.^232.
en Forfatter, som ikke har villet bruge 30

(stoffet) til andet end en Ventil for sin be-
tændte Fantasi.Poi.'Vi2i 905.5.sp.i. en stærk,
kraftig, levende, livlig fantasi osv.

\ || (1. br.)

en Gaard . . som den unge Kone selv

havde ladet indrette aldeles efter sin Phan-
tasie (o: som hun kunde finde paa, kunde
ønske det).Winth.VIII.114. \\ ofte i udtr.,

som betegner, at noget ikke eksisterer i virke-

ligheden: gjør dette Værk mig ikke udøde-
lig, saa bliver jeg det aldrig, saa ligger 40

mit hele Digterværd, al Storhed i min
Phantasie (o: er kun indbildning). HCAnd.
Breve.I.91. han har en livlig fantasi (0:

er tilbøjelig til at lyve) \
KNyrop.OL.3S.

2) resultat af indbildningskraftens
virksomhed. 2.\) forestilling, der (kun) ek-

sisterer i ens indbildning; nu især: lys, for-

haabningsfuld, men virkelighedsfjern fore-

stilling (tanke, plan olgn.), ofte om noget

fremtidigt; drøm (2.2); drømmebillede (2). 50

(tegnsudlæggemes) hierte haver med phan-
tasier (1871: Indbildninger^ at giøre. Str.

34.5(Chr.Vl). Holb.Pem.III.6. KSelskSkr.L
318. Bourgeoisiets Alliance med Almuen
er en lige saa stor Fantasi som den . .

mellem Intelligensen og Aristokratiet.

Schand.UM.253. han ventede ikke hans
Fantasier skulde blive Virkelighed. JPJac.
II.3S4. Gud er til for det enkelte Menne-
ske alene; han er i sidste Forstand altid: 60

min Gud. Deraf følger ingenlunde, at han
blot skulde være en Indbildning, en Fan-
tasi. Krarup.L.242. det hele er fri fanta-
si (0: opspind, løgn)

\ jf.: Jæ hjalp godt
til engang ved en Ildebrand og blev lovet
en god Dusør — kun Fantasi IcTa/cScAmidf.

SP.66.
II
om sygelige forestillinger (vildelse)

:

ieg var som rasende og hafde de forskræc-
keligste Phantasier, som nogen i dend
stærckeste Feber kand have. Æreboe.95.
2.2) frembringelse (især af kunstnerisk art),

som, viser en fri og selvstændig benyttelse ell.

sammenstilling af emner og motiver
\\ i ma-

lerkunst: „det . . som ikke er forfærdiget
efter Naturens og Kunstens strænge Reg-
ler." FSO. (nu kun om et frit opfundet ell.

udformet kunstværk) || nu især J^ om kom-
position, som bliver til samtidig med, at den
spilles (jf. fantasere 3^. MusikL. (1801). 72.
Hauch.VI.153. ofte i forb. m. præp. over:
han (satte) sig til Flygelet og var snart
inde i en Fantasi over en Duet af Rubin-
stein. Gjel.R.16. RBergh.M.51. jf (om dig-
terværk): Stykket er en pervers Fantasi
over det gamle Sagn om Johannes den
Bøher. Pol.^'/iil903.2.sp.8.

\\ om dragt (jf.
Fantasidragt samt Drøm 3/ (jeg) ga' den
i en splinter-

|
Ny og yndig Dragt, en

PhantSLSl Blækspr.1893. 13. 2.3) T kunstig
sammenstilling af forskelligfarvede ting ell.

forskellige figurer, der ikke efterligner natur-
genstande som blomster osv. (j/.Fantasi-baand,
-naal osv.)

||
(spec.) kunstigt fjerarrange-

ment (paa hat). PoU^lsl907.
Fantasi-, i ssgr. [fanta'si-] som regel

af Fantasi 1, ofte spec. om hvad der har et

fantastisk, virkelighedsfjernt præg, skyldes
selvstændig opfindelse ell. udformning (ikke
efterligning), især (jf. Fantasi 2.3^ T om
handelsvarer olgn. (se -baand, -blomst, -garn,
-naal, -skrift^, jf. ogs. -kurs, -pris. -baand,
et. T broget baand (til sløjfer olgn.) m. fi-
gurer, der ikke forestiller naturgenstande som
blomster osv. O -billede, et. forestillings-

billede, der er frembragt ved fantasien (mods.
Sanse-, Tankebillede;. HjælpeO.592. SaV
VII.736. -blomst, en. T kunstig blomst,
der ikke er efterligning af virkelige blomster.
yareL?212. SaUni.463. -dragt, en. (jf
fr. habit de fantaisie; sml. ogs. Fantasi 2.2

slutn.) dragt af egen opfindelse (ualmindelig i

farve, snit osv.). PalM.VI.345. ofte nedsæt:
hun (er) iført en Fantasidragt . . bestaa-
ende af Sandaler og et løst hængende
Klædningsstykke, som benævnes Morgen-
kjole. roi)s.I.i54. Bogan.I.40. C9 -fuld,
adj. I) som vidner om (stærk, rig) fantasi

(jf. -rig 1, fantastisk 1). Schand.0.1.104.
(børnene) legede alle mulige fantasifulde
Lege. KvBl.^Val913.1.sp.2. en fantasifuld
skildring ! 2) (1. br.) som har en rig fantasi

(Jf- -rig 2, fantastisk 2). den rette Maade
at tale tQ den forunderlige, phantasifulde
Dreng paa. HCAnd.Breve.il. 596. -g^arn,
et. T garn af silkea/fald; ogs. (i videre betJ:
alle slags (hvidt) garn af kogt silke. Sal. VII.
508. VareL:'2l2. -knrs, en. (jf -pris).

Det var selvfølgelig taabeligt af Jer at

købe Papirer til de Fantasikurser. FrPouU
sen.F.30. O -leg, en. om }iensigtsløs, lune-

fuld fantaseren. jDrachm.F.1.369. C9 -les,
adj. Tror du, jeg er . . saa kold og fantasiløs.
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at jeg nogen Sinde knnde glemme dette

Ansigt. Ing.VS.I.134. iscenesættelsen var

fanske fantasiløs jf. Fantasiløshed.
\rande8.III.441. O -menneske, et. (1.

br.) menneske, hos hvem fantasien er stærkt

udviklet. Winth IX.140. jf. : (Amims noveller)

aflægger rigeligt Vidnesbyrd om Fantasi-

mennesket i ham. Brandes.IV.396. -naal,
en. T pyntenaal med brogede farver olgn.

VortHj.lI3.92. -pris, en. pris. hvis højde

4!r aldeles urimehg (fantastisk) (jf. -kurs^.

Kaper.^ i krigsaarene skal der være budt
iantasipriser for huset • O -rig, adj. 1)

4. s. 8. -fuld 1. de fantasirige Syner, hvor-
med (digteren) underholder os. Goldschm.
VIIL99. 2) d. 8. 8. -fuld 2. phantasirige Ta-
lere. Schack.339. FrPoulsen J'.93. -skrift,
en. (hogtr.) skriftart, hvor typerne er for-

synede med særlige forsiringer. Selmar.^265.

19 -verden, en. det var som jeg kørede
igjennem en heel PhantasiVerden. HCAnd.
Breve.I.10. KLar8.AH.27.

G) Fantast, en. [fan'tas^ flt. -er. (ænyd.
d. s.; af gr. phantastés, praler; jf. Fantasi)

person, som lader sig beherske af sin fantasi;

drømmer (1.2). EPont.Men.III.592. VSO.
*det stolteste Kongedømme, | som no-
gen Fantast har sét i Drømme. Kaalund.
252. Fhantasterne. Schack.(bogtitel.l858). en
Phantast udvikler sig gjennem Phantasier,
ligesom andre Mennesker gjennem Hand-
linger og Begivenheder. ScÆict.5. ^ (nu 1.

br.) taabe; nar. Maa en ærlig Far icke
græde, der seer sin Søn saaledes omskabet
til en Fantast, Gøgler, Nar. J3o/Z>. Jean.7.5.
KomGrmneg. II. 228. Zetlitz.(Rahb. LB. II.

162). GJ Fantasteri, et. [fantasda'ri']

flt. -er. (cenyd. d. s.; jiedsæt.) ubehersket, taa-

belig fantaseren; drømmer i; ogs. (nul.br.)

i al alm.: taabelighed. Gram.Breve.iS.
Schack.426. Anger og Skam over et i Fan-
tasteri spildt Liv. Schand.F.484. JPJac.II.
99. I (1. br.) taabelig (fantastisk) forestilling

tU. tdé. disse unge Mennesker kan ikke gaae
den lige Landevei. De har mange aparte
Griller og Phantasterier. JH'rz.IX.So. fan-
tastisk, adj. [fan'tasdis^] (ænyd. d. s., ty.

phantastisch; a/'^^r. phantastikås; især ned-
sæt.) 1) som vidner om overdreven (utøj-

let) fantasi; som stammer fra eU. pas-
ser sig for en fantast (jf. fantasi-fold 1,

-rig 1^; ogs.: som kun synes at kunne høre
hjemme i fantasiens verden, to fantastisk
Idædte Pager. Ing.EF.XIII.141. mine een-
somme, fantastiske TiT&mme.Hauch.MfU.
127. (figurer af en) phantastisk og barok
Natur. ScAac/c.455. den Syge (har) phan-
tastiske, drømmeagtigt skiftende Oplevel-
ser. JEP(m<.PsycAiafr.J7i44. B (isæ^- talespr.)

brugt som forstærkende udtr. i al alm. (jf.
Fantasikurs/ det er saa fantastisk sørge-
^gt ESkram.AVJ22. han er fantastisk rig

j

2) (1. bi:) sojn har en utøjlet fantasi,
er en fantast (jf. fantasi-fuld 2, -rig 2). Saa-
danne fantastiske Mennesker maa man an-
see med Foragt. 7S0. SibbJI.145.

I. Fante, en. se Fant.
II. fante, v. ['fan^a] -ede. (sideform til

jy. fænte, fange (fisk), (søge at) faa som
gave, ænyd. fænte, søge, samle, no. fengta,
SV. dial. fångta, fsv. fånkta, anskaffe; afl. af
n. faa (fange); nu kun jy.) snappe efter
vejret; puste; gispe (af varme). *(hun)
Tog paa at hige Digt (o: snappe stærkt
efter vejret) og efter Aanden fante. Poul

10 Ped.DP.40. (hunden) peb og fantede og
skrabede ivrig det visne Græs tilside, for
at køle det gispende Bryst i den . . fug-
tige Engbund. Blich.II.427. (hunden) pus-
tede og fantede da som en hel Maskine.
Thuborg.Aj240. Feilb.

III. fante, v. se II. fjante.

Fantom, et. [fan'to-'m] flt. -er. (fra fr.
fantome, af gr. phåntasma, tilsyneladelse,

drømmesyn; besl. m. Fantasi osv.) 1) C3 fore-
20 stilling eU. billede (syn olgn.), der kun

eksisterer i fantasien; drømmebillede;
gøglebillede, et Phantom af falsk Ære,
der ingenlunde kan bestaae for Fornuf-
tens Domstoel. Birckner.Tr.l35. *„Jeg er en
daarlig, en afsindig Aand, I Jeg søger et
Phantom." — „Hvad?" — „Troskab! Tro-
skab!" 0ehl.Vl.82. *Hiin Salighed, han hav-
de drømt,

I
Var alt for dybt i Hjertet

groet I Til strax at løsnes fra sin Rod,
|

ig, skjøndt Phantom, den var ham kjær.
^Vinth.V.108. Kierk.VII.301. Sal.*V11.742.
2) (med., tandl.) apparat, der (ved under-
visning) anvendes som efterligning af dele

af det menneskelige legeme. MR.1840.73.
Sal.*VII.742. Fantom-svnlst, en. [1]
(med.) indbildt (underlivs)svulst. snist.

I. Far, en. se Fader.
II. Far, subst. (ubøjeligt), [fa'r] (ænyd.,

SV. dial. d. s.; jf. eng. farrow, grisekuld, ty.

40 ferkel, gris, lat. porcus, d. s.; maaske opr. et

adj. (jf. u. Fol samt sv. ikalv^; sml. III. fare;
laridbr., især dial.) kun i forb. i far, (om
8o:) drægtig. Junge.377. MDL. Esp.425.
Feilb. er det en So, man sætter særlig
Pris paa som Avlsdyr . . bør man kun
bringe den i Far 2 Gange aarlig. LandmB.
11.329.

-far, en. [-|fa'r, -|fBr'i] (ænyd. d. s. (i hal-
lands-, loUands-, sjælandsfar ofl.), alda. (flt.)

50 siæl(l)an(d)sfare (Rimkr.), æd!a. (flt, i ssg.:)

sialanzfaræ logh (ValdLov.8.3), oldn. -fari

dels i Sjålandsfari, sjællænder, ofl., dels i Eng-
landsfari (olgn.), person, som har rejst eU.

plejer at rejse til England (osv.); jf. bur-

gundisk Burgundafara(ns), oeng. Lindisfare;
se DSt.1914.32; af U. fare la; jf. -farer

|j

nu 1. br.) person, som hører hjemme i den

egn (provins), der angives med ordets før-
ste led; i ssgr. som Gullands-, Hallands-, La-

60 vinds-, Lollands-, Sjællandsfar. MothJ'73.
MO. VilhAnd.HS.12.
Far-, i ssgr. 1) ['fBr*-, jf dog FarlU] af

Fader (jf. Fader-); kun i Far-broder, -fa-

der, -lii, -moder, -søster. 2) ['fsr-, 'faT-,

jf. dog Farimag] af II. fare, ister bet. l.i

(jf. dog ogs. Farsot).

IT. Rmtrjrkt n/t 1922 48
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Farao, en. [ifaTBo] (ogs. (i bet. 2) f Fa-
raon og (1. hr.) Faro. Meyer), hest. f. næppe
br.; flt. (i bet. 1) O faraoner [fBr^'o-'nar] (glda.

d. s. (2Mos. 5. 5 (GldaBib.)); af ægyptisk
parao (per-ao), egl.: det store hus, paladset;

jf. Port n bet. 2 (ogs. i ty. og fr.) skyldes, at

billedkortene undertiden tidligere havde navn
efter bibelske personer) 1) fællesnavn for
Ægyptens konger (næsten kun m. ude-
ladelse af egennavnet). Pharaos Datter gik
ned til Floden for at bade sig.2Mos.2.5.
*Pharaoners Aag og Flage. SalmIIus.191.2.
de sparede . . end ei at lyve grovt, for at

faae denne deres Plage-Aand (o : Kambyses)
til at giælde for en Ætmand af deres Pha-
raoner. Grundtv. Udv. VI. 220. JFJac.II.51.

II ofte opfattet som egennavn. *Kong Pha-
rao var en ugudelig Krop. Grundtv.SS.II.
?7.*„Kong Faraos" Jordemoder, den hvasse
Paaskeøsten,

|
sendt ud for at dræbe den

nyligfødte Vaar. Aakj.VVF.ll (jf2Mos.l.

15ff.). 2) ^ navn paa et hasardspil; bas-
séfte. Forordn.^/iol753.§l. Tabt i Pharaon
8 Rdr.Luxd.Bagb.1.18. Oehl.T.UG. Eeib.
Pros.II.205. SaUVII.746. Farao-bank,
en. [2] *saaledes staaer omkring en Pha-
rao-Banke

|
Spiller-Skaren. TBruun.V.217.

Davids.KK.52. -bord, et. [2] Jeg gik til

Faraobordet og vilde sætte mig i Respect
ved et ret forvovent St^W. Ing.EF.III.58.
Schack.64. Faraon, en. se Farao. Fa-
rao-rotte, en. [1] (zool.) navn paa en art

desmerdyr, Herpestes ichneumon. Boas.Zool.
619. Faraorotten (var) hos Oldægypterne
. . et helligt Dyr, hvis Lig med Omhu
balsameredes. /Sai.^FJ.ei.j/".; Faraos mus.
Moth.F65. Meyer, -slange, en. (kern.) for-
brændingsprodukt af rhodankvægsølv, oftest

fantastisk formet. Sal.XVII.352.
far-bar, adj. i<VS0.1802; efter ty. fahr-

bar
;
j/.-bar 2.i; smi. før; især O) om vej olgn.:

som kan befærdes; fremkommelig. Gaderne
(er) regulerede, først ved Gruus gjorte
farbare og efterhaanden brolagte. Lehm.
IS.35. 1 farbart Skovføre. Pont.UE.12. Lem-
vigbanen er farbar. BerlTid.^^/il906.M.2.
sp.3. jf.: Med Hensyn til en Vejs Far-
barhed kan smaa Ting faa en stor Be-
tydning. En lille Tue kan vælte et stort

Læs. MPont.SK.17. -bog:, en. se Farebog.
-broder, en. ['f^r'ibro'Wr, foran navne
fB(r)bror] (f Fadr-. DL.5—2—42). (æda. fa-

J)ur brojjær, oldn. f99urbr65ir; ordet har i

talespr. (uden for dial.) været næsten for-
trængt af Onkel, men er nu atter kommet i

brug) ens faders broder. DL.

5

—2—42.
Jer.32.7. Holb.Tyb.V.9. Erz.X.5. Farbror
Frans. BlichCl.(bogtitel.l902).J\ (næppe uden
for dial.) om fasters mand. Feilb.IV.135.

I. Farce, en. se Fars.
II. CP Farce, en. ['fBrse] flt. -r. (fra fr.

farce; egl. sa. ord som Fars; grundbet.: teater-

stykke, der bruges som fyldekalk (efterspil

olgn.)) 1) (æstet.) overgivent, intrige-
fyldt teaterstykke. Leth.(1800). Oehl.Er.

IV.44. Heib.Pros.III.243. „Kong Salomon«

. . er meget beslægtet med den tydske
Farce. HCAnd. Breve. II. 603. SaV VII.746.

II
(som artsbetegnelse:) For Resten er Pie-

cen (o: Kong Lear) slet sammensat og af

en egen Gout, er meleret med Farce.
KlevenfRJ.171. 2) CP (overf. ell. billedl.)

kaade, overgivne løjer; ting, som ikke

kan ell. skal tages alvorligt; nu især (i ent):
begivenhed, optrin osv. af en vis ydre alvor,.

10 som i virkeligheden ikke kan tages højtide-

ligt, eller som efterhaanden udvikler sig til

rene løjer. FrSneed.1.328. det forekom mig,
at de meget meer havde spillet en Farce,
end ført en Sag; (deres) hele Rettergangs-
Maade syntes mig meget meer at passe
sig til Gøglespil og Balletter, end til en
høitidelig høieste Ret. Bagges.NK.24. Jeg^
selv valsede omkring med disse italienske
Bønderpiger, at jeg var nær ved at falde

20 overende . . vi gjorde en gruelig Hoben
Farcer. RudBay.EP.I.193. BGandrup.ME..
14.

Far-dag, en. (ogs. (nu 1. br.) Fare-,

HøySQ. S. 51. Bahb.E.1.385. Ing.KE.I.12.
SaUVII.746.jf.Feilb.) {æda. fardagh, oldn.

fardagr ; nu mindre br. end Flyttedag, Skifte-

dag) 1) flyttedag for lejere. DL.5—8—13 (se

I. Eje sp.229^<'). Holb.DH. 11.120. Hage.''

230. 2) skiftedag for tyende. DL.3—19—9.
30 Holb.Kandst.il. 3. For en Kokkepige er

Tieneste ledig til næste Faredag. Adr.^^/*r

1762.sp.l5. Junge.377. Mejersken truede
med at forlade Gaarden til Fardag. Drachm.
UB. 201. CEw.H.56. SjællBond.45. Feilb.

Jl

(sj.) billedl. Naar der har været en Ud-
eielses-Fest oppe i Himlen; naar Skyerne
have Faredag og gaaer af 'P\aås.Tode.V.52.

I. Fare, en. [ifa'ra] Eøysg.AG.141. flt.

-r. {glda. faræ, fra mnt. vare, forfølgelse^

40 fare, frygt, jf. ty. gefahr, eng. fear, lat,

periculum; besl. m. IL fare; grundbet.: for-

følgelse)

1) mulighed ell. sandsynlighed for,,

at noget ondt ell. ubehageligt vil ind-
træde; ogs.: ubehagelighed (ulykke osv.),

som truer med at indtræde, der er ..

Fare for, at denne vor Haandtering skal
geraade i Foragt. ApG.19.27. (det) kan føres
saa høit op paa Landet, at det der kan

50 ligge uden Fare af (nu: tor) Søe-Styrt-
ning. Forordn.^^/3l705.§17. *en fornuftig
Mand bør forud see en Fare. Holb.Paars.
44. *Hvad vindes ved Verdens vidtløftige

Hav?
I
O, tusinde Farer i skummende

Trav \ Stub.40. *Da er den Fare nær,
|

Hvorpaa hvert ØyebUk et rædsomt For-
bud er\Eiv.(1914).I.150. *hvad Fare truer
ham i Stevns. Heib.Poet.III.376. *Ja var
der ingen Fare, saa blev jeg her hos Dig.

60 Faber.VV.3. jeg gør det, selv med fare

for at blive kaldt pedantisk j
besværge,

dæmpe en fare, se 1. besværge 2.2, dæm-
pe 3.i. fred og ingen fare, se Fred. den
gule fare, se gul. det er der ingen
fare ved, det er ufarligt; det kan man
roligt gøre. vAph.(1764). Schand.SD.32. det
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er der ingen farefor, der er ikke grund
til at befrygte, at det skal ske (ell. er sket).

toget er iike kørt, det er der ingen fare

for
i
ofte spot. ell. spøg.: der er (saamænd)

ingen fare for, at han skal glemme at

skænke for sig selv
j
(nu l.br.:) det har

ingen fare. 1. der er hitet at frygte, (om et

sygdomstilfælde:) Betænkeligt! betænkeligt
nok! men det har aldeles ingen Fare. Jn^.
LB.lII.o3. 'Saa drive imens vi for Strøm
og Vind —

I
det har ingen Fare I Kaalund.

322. 2. d. s. s. det er der ingen fare for.

Holb.Bars.IV.l. EPont.Men. 111.517. „kan
vi . . komme tidsnok til London?" — „Ja,

det har ingen Faxe.'' Norman-Hans.SB.94.
ofte spot. ell. spøg.: Ihvor vel det ingen
Fare hafver, at den nnge Græfve Knuth
skal blive nogen stor (lærd). Gram.Breve.
155. 'Det har desaarsag ingen Fare,

|
Han

(o: Grundtv.) revner af den Ros han fik:
|

I Skjaldskab han de lærdes Skare, | I Lær-
dom Skjalde overgik. Grundtv.PS.Y1.204.
ordspr.: den, gud vil bevare, er uden al

fare. MauJ997. ThøgLars.FB.60. Feilb.
||

(nu næsten kun jur. og i udtr. løbe fare forj
forpligtelse i tilfælde af indtrædende ulyk-
ke ell. skade; ansvar (3); risiko, (dødsboet
kan) ikke, uden Fare og Ansvar for Skifte-
forvalterne . . saa længe . . henstaae ube-
handlet. StampeJ.27. Ved Entreprise bærer
Entreprenøren Faren, indtil Arbejdet er
Mdiørt. SaUVII.747. med eH. paa (sin)

egen fare, (nu næppe br.) paa eget an-
svar; paa egen risiko, til Dommedag man
her

I
Trættes maa paa egen Fare

| Om
hvad Aandens Sandhed er. Grundtv.Chri-
stenhedensSyvsfjerne.(1860).126. Ing.VS.II.
90. Allen.IIIl.249. (han havde) aldrig kun-
net udholde at see Nogen ulykkelig, naar
han, selv med egen Fare, kunde hjælpe.
IngJEF.VII.188. BarfodJ)E.I.65. f have
fare for, løbe en vis risiko ved. Han har
ikke saa megen Fare for den Ilte Junii
som den Ilte Junii har Fare for ham. Holb.
PantsJ.l. Pamela.IlI.180. løbe fare for,
staa fare for, se løbe, staa.

2) tilstand, i hvilken noget ondt ell. ube-
hageligt muligvis ell. sandsynligvis vil

indtræde; truet tilstand; oftest efter
præp., især i. Er (nu alm.: staarj Skibet
udj Fare til (nu: tor) at forgas.. DL.4—1—3. *I største Fare har vi om paa Søen
tamlet. EolbJ'aars.43. 'Jeg gaaer i Fare,
hvor jeg gaaer. Brors.lo7. at jeg . . skal
sætte mig i Fare for at fortørne to Per-
lonet. PÅHeib.Sk.11.66. min syge Gjenbo
var af Lægen erklæret for nu at være
uden /nw alm.: uden ior) Fare. Gylb.X.306.
*Dit Liv er i Fwce.Winth.VI.35. Holger
Danske . . hjalp os i Farens Stimå. HCAnd.
VI.33. løbe i fare for, staa i farefor,
se løbe, staa.

3) t frygt, de giøre det ej for Vild ('s;

partiskhed), og ej for Fare. DL.1—16—13.
Jeg har ingen Fare for de spækkede, rød-
mosede og pyntede Mænd; jeg er meere

bange for disse bleege og mavre. HolbMh.
11.424. -

U. fare, v. ['fa'ra] Eøysg.AG.89. præs.
-er ell. (nu sj. i skriftspr.) far [fa'rl (DFU.
nr.4.35. WessJ1.40. Feilb.); præt. for [fo-'r]

(Eøysg.AG.89) ell. (1. br. i skriftspr.) -ede
(PontJFL.226. Feilb. jf. Arkiv.XI.200);part.
-et ['fa-raf] (EøysgAG.89; m. subj. i flt. d. s.

ell.(efter være; l.br.) iareåe.IngÆF.VIII.
10 204. JLangeJI.418) eU. (især højtid, ell. jy.

samt i udtr. sotn ilde faren, se bet. 4:) faren
(som fk.: lPet.3.22. ElevenfJiJ.24. Winth.
VIII.55. Nans.FR.148; efter være m. subj.

i intk. ell. flt. eU. efter have (nu kun jy. samt
i udtr. som ilde faren); Eolb.Vg8.(1731)JJ.
Eøysg.AG.89. Ew. 11.67. VSO. Præd.4.13
(Chr.VI afvig.). Feilb.; efter være m. subj. i

flt. ogs. (næppe i talespr.) farne: Luc. 8. 30.
JVJens.Intr.89. jf. Oehl.XVIII..S0) ell. (nu

20 hmdial.Jiortt ['fo-ra/] (Etc.VlJ274.304. And
Nx.PE.1.152. jf. Esp.§l 79). vbs. -ing (s. d.), jf.
Fart, Færd. (æda. fara, oldn. fara, eng. fare, ty.

fahren, got. faran ; besl. m. gr. poros, gennem-
gang, se Pore | bøjes som regel m. hjælpe-
verbet være, undt. naar bet. af bevægelse er
trængt stærkt tilbage som ved bet. 1.2 og 3

||

bet. la fortrænges i 19. aarh. næsten helt af
rejse, køre ofl.)

1) om bevægelse i al alm. 1.1) (nu »j. undt.

io i særlige forb. som fare vild olgn. (se u. bet.

^)'> jf- »Nu omstunder bruges det alminde-
ligst om Søreiser." FSO. MO.) om person:
bevæge sig fra et sted til et andet; begive
sig et sted hen; drage; rejse. Laaner, eUer
lejer, mand nogens Hest, og rider, eller

farer længre med den, end som . . aftalt

var. DL.5—8—7. Der de vare farne (1871

:

dragne^ af staåen. lM.os.44.4(Chr.VI). Fare
(nu: gaa, tage olgn.) paa 3a^.vAph.(1764).

40 *Det var sig den giæveUg Helt,
|
Hannem

lyster nu hiem at fare. OehlXJ.294. *l alle

de Riger og Lande,
|
Hvorhen jeg (o: Eol-

ger Danske) i Verden loer. Ing.RSE. VI.250.
fare i Kongens Ærende. MO. Da Arentzen
kom hjem i Sommeren 1863, for jeg for
laante Penge til Paris. Schand.O.U90. om
rejse (køretur) m. vogn, jæmbane olgn.: køre.
(de) komme . . Farende udi selsomme uma-
gelige Yogne.Eolb.EhJ.299. Bagges.DV.

50 IX.306. jeg foer med Omnibus. ECAnd.
XIIJ204. smstJX.345. jf. (m. overgang til

bet. 2.1): Du seer jo saa træt ud, som om
du ikke var faret paa en nymodens Jæm-
bane et Par Timer, men havde siddet og
humpet i en Dagvogn hele den lange Dag.
Gjel.GD.116. Den farende, (bedre agen-
de) Post. v^pA.Ci 764;. EWol/f.(1779). om
rejse (sejltur osv.) m. baad ell. skib: sejle.

far ud paa Dybet. Luc.5.4. *Man gaar tQ
60 Fods (o: paa is), hvor man med Skibe

ellers taier. Falst.0vid.71. Søen, som jeg
tilforn ikke var vant til at fare paa, skry-
dede høyt op. Robinson.1.9. Jarlen . . skien-
kede (ham) et Skib at fare hiem med.
Molb.DEJ.341. Enhver, som . . har faret

selv den korteste Strækning paa det salte

48*
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Vand, har seet disse Væsener (o: gopler).

JapSteenstr.F.l. jf. (sj.): *Stig, Vandrings-
mand, fra fierae Fieides Tinde

|
Til Foden

ned, skiul dig i Dalene, | Far Havet om
(o : sejl omkring paa alle have), dig dog for-

følgende,
I

I hver en Kant Horneelen vil

oprinde. FHFrim.(Eahb.LB.1. 161). || m.
oh)., som betegner vejen ell. rejsens retning

eli. maal. fare sin kåfi (o: kaas). Moth.F68.
*Den Bro er slem at fare, den er saa steil.

Oehl.NG.191. jf.: At fare eens Bud, o: at

reise i eens Ærende. FS O. f farende vej

(Jf. æda. farnæ væghæ, alfarveje; se ogs.

Kalk.1.510) vej, som befærdes; alfarvej. Lig-
ger Stiemand paa Skov, eller i Skyel (o:

skjul), eller paa farende Veje. J)L.6

—

9—12.
Moth.F75. jf.: Hånd ståer på sin farende
reise. smst.

\\
part. farende brugt som adj.:

som drager om uden fast plan (om haand-
værkssvende, gøglere osv.); især (m) i udtr.

(den) farende svend. Schand.SD.103.
Drachm.BR.21. det var en farende Gøgler,
som optraadte. Jørg. VF. 285. jf. (sj.) : *Du
har endt dine farende Dage (o: dine dage
som farende haandværker).Drachm.DD.172.

II
(bjergv.; jf. ty. fahren samt fare an u. bet. 5,

se ogs. I. Faring 1^. bevæge sig (fra sted til

sted, især op ell.ned) i gruben. OpfB.^IV.lOl.
1.2) J, som sømand foretage en (længere)
rejse med et skib; sejle, og foer den sam-
me Jesper dengang for (nu: somj Baads-
mands-Mat. ^M7.F/.76. Han fik sig flere

Skibe, og foer selv. Gylb.III.lSé. *det røde
Flag (o: dannebrog),

|
som jeg i mange Aar

har faret under. Schand. UD.83. Der var .

.

ingen af . . de andre „farende" Skibsførere
hjemme paa den Aarstid. D/*acAm.PF.55.
sa. VT.95. De havde foret som Kokkedren-
ge og ^nngmænå.AndNx.PE. 1.152. (m.
obj.:) han havde først faret Smaarejser
med en Jagt. Drachm. VT.89. især i faste

forb.: fare paa (ell. med. Blich.III.544)
fragt, sejle t frugtfart. Harboe.MarO.109.
StBille.Gal.ni.166. Sal.WIL746. fare til

koffardis, sejle i handelsfart (mods. til or-

logs/ *Snart fare vi (o : sømændene) til Or-
logs, og snart til Coffardies. .4fiecfee.P.55.

SaUVIl.746. fare for maaneden, sejle

for en vis maanedlig hyre (mods. paa part
e?/. for rejsen;. Harboe.MarO.109. Sal.WII.
746. fare til orlogs, sejle m. et krigsfartøj

(mods. til koffardisj. Høysg.S.207. ARecke.P.
35 (se ovf. 1.46). Sal.WII.746. fare paa
part, sejle for en løn, der bestaar i andel i

udbyttet (mods. for maaneden ell. for rejsen^.

Harboe.MarO.109. SaUVII.746. fare for
rejsen, sejle for en fastsat betaling for hele

rejsen (mods. for maaneden og paa partj.

Harboe.MarO.109. SaUVII.746. |f fare paa
('Kina, Norge osv.), om maalet for en ell.

(især) flere rejser, en Mand, der har faret

meget paa Bornholm med en Fiskerqvase.
Hrz.I.179. Drachm.E0.159. JakKnu.G.280.

II m. subj., som betegner skib ell. ladning:

det (er) et af Orlogsmandens vigtigste Kald
at beskytte Handels-Flaget og hvad der-

under farer. StBille.Gal.1.9. jf. Hauch.MfB.
198. 1.3) (især højtid, ell. poet.) drage bort;
forsvinde. *Der nejed saa mangt et sø-
dygtigt Skib

I
paa Bølgen, som for. JF

Jens.Di.20. *Du søger fortvivlet med Nu-
ets Glød

I
at tænde en Stund, der for.

ThøgLars.ST.20. om udtr. som fare herfra
ell. heden, fare til sine fædre, fare
medfred i bet.: dø, se herfra, heden, Fa-

10 der (2), Fred. || i forb. lade fare. 1. lade

undfly ell. slippe bort. Saa lode de . . Abra-
hams Svend og hans Mænd fare. lMos.24.
59. Hvad Egernet engang haver i sine
Poter, lader det ikke tsLTe.LSmith.DN.257.
*Møder en Nymphe dig . .

|
Jæger, o lad

hende Urel Heib.Poet.III. 468. jf.: »For-
længst lod mig Glæden fare (o : forlod mig).
Winth.III.6. 2. holde op med ell. opgive
(noget); afstaa fra; slippe, jeg besværer

20 Naadige Herre paa min blotte Knæ, at

hånd lader saadan Snak fare. Holb.Jep.II.
2. derpaa lod han Handelen fare, og be-
gav sig til . . York. Robinson.I.l. *lad Haa-
bet tsire. Ew.V.99. *Lad fare Viin og Tær-
ningspil. Hauch.DV.1.56. CKMolb.Dante.I.
15. m.inf.: da lod nock Tyrcken . . fare
at belejre Wien. Holb.Kandst.II.l. jf. Heib.
Poet.Vl.51. t.4) vl^ om tovende: glide gennem
hullerne i en blok olgn. SøLex.(1808). tovet

30 farer tungt (o : løber kun med besvær gennem
blokken)

\
Scheller.MarO. Sal.WIL747. Ure

dobbelt, enkelt, se dobbelt (2.i), enkelt
(2.1).

2) om hastig, voldsom ell. pludselig
bevægelse. 2.1) bevæge sig hurtigt (ile,

styrte, flyve osv.); især i forb. m. adv. ell.

præp.-led, der angiver bevægelsens vej ell. ret-

ning (jf. ndf. u. bet. h). Gud lod Veir fare
over Jorden. lMos.8.1. han er faren til

^ Himmelen. lPet.3.22. mange Dievle vare
farne i ham. Luc.8.30. et Glimt af Mistanke,
der (var) foeret forbi hans Siæl.Ew.VI.
274. Største Delen af Haglene slog mod
en Træstamme; de øvrige vare farede ind
i Carls Skulder. Ing.EF.Vin.204. *Tys!
er det Ryttere, hisset jeg hører?

|
Lyden

farer dump, og man skjelner den ei. Hrz.
D.1.182. *Stod hun i Melkestuen, og jeg
sneeg mig derind, | Saa foer hun ud i

50 Kjøkkenet saa let som en Yind. Winth.VI.
243. (hans) graablaa Øjne (o: hans blik)

fore hen over mig. Goldschm.VI.196. et

Brev (som) bragte ham Blodet til at fare

i Kinderne. Allen.I.208. Ramte af en panisk
Skræk havde de faret hver til sin Side.

Schand.AE.287. hans Haand slaaer til med
Øxen for at afhugge Træet, og Jernet fa-

rer af Skaftet (Chr.VI: og hånd kaster
jernet af skaftet) og rammer hans Næste,

60 saa at denne døer. 5Mos.l9.5. han kom fa-

rende (o: i stor hast) ned ad trappen
j
fly-

ve og fare, se flyve. || i forsk, faste udtr.,

som betegner voldsomme ell. pludselige udslag

af heftige følelser (iver, venskab, fjendskab

osv.) over for nogen ell. noget (jf. fare op,

sammen u. bet. 5). fare en om halsen,
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løbe til og omfavne en. VSO. e.br. fare (løs
ell. in d ) p a a , angribe heftigt (m. slag, skælds-

ord osv.J; overfalde. David sendte bud af

ørken, at velsigne vores herre, men hånd
foer paa dem (1871: foer løs paa dem^.
lSam.25.14( Chr.VI). Handen foer paa ham,
og beed ham. FSO. Molb.DH.I1.19o. *(han)
med sin blanke Kniv

| Farer løs paa Tjalfe,

at røve hans \jvr.Åarestr.8. fare i haa-

(taleren) udtalte et Ønske om, at Folkehøj-
skolen maatte fare paa det jævne. ScArørfer.

F.180. Jeg tror nu alligevel, det var bedst^
om vi farede lidt varsommere med ham.
Pont.FL.226. min Søsterdatter, der ligger
herinde i Naboværelset . . skal jo lidt tid-
ligt op at malke; men jeg skal nok bede
hende om at fare stille (alm. : være stille,

ikke gøre støi).Aakj.B.61. i denne sag
rene ell. totterne paa en, se Haar, Tot. lo gælder det om at fare med lempe i fare
fare i (en ell. noget), ivrigt eU. heftigt give

sig i lag med. denne (skal) have faret i

ham med mange og meget haarde Ord.
PVJac.Breve.189. Postbudet . . gav mig et

Brev . . jeg foer lige i det og læste. HC
i4wrf.F.567. *En nobel ung Bestillingsmand

I
foer lige i sin Skræder,

|
„Jeg maa ha'

Tøjet!" sagde han.Bl(Ekspr.l891.13. du skal
ikke betro ham en hemmelighed, for han

ilde med eU. imod, behandle hensynsløst,
uden ret forstaaelseosv.; mishandle. Far ikke
ilde med (1871: Mishandl ikkej en huus-
tiener, som arbeider troligen. iSir.7.5i('CAr,

VI). BCAnd.VI.U8. Ctn«(&n; fo'r ilde med
Skiltene. JPJac. 1. 55. AndNx. PE. 1. 110.
Tomme, lykkeløse mennesker kunde fare
ilde med åndelige klenodier, fordi de ikke
forstod at bruge dem. Grønb.LNJ65. || f are

farer straks i N. N. med den I
|| m. h.t. 20 vaeå noget (jf. oldn. fara me5 saksokn.

hurtig paaklædning {jf. oldn. fara i klæ-
fli sin, i biynju osv.) endnu kun halvtoet,
foer (han) i Klæderne, og ned til Havnen.
Grundtv.Saxo.III..351. Goldschm. VIII. 115.
JPJacJIJ46. B. fo'r i Frakken . . og skrid-
tede af, det bedste han havde lært. JVJens.
D.109. fare i harnisk, se Harnisk. I i

forsk, udtr., der betegner, at man gyser ell.

gør en pludselig bevægelse af skræk,

galdra osv.) give sig af med. hun skulde
rigtignok fare med at spinde og binde lidt^

Blich.II.289. (han hedder) Bang og skal
fare med at være Vintapper. stmi^.iF. 7. t

rigsspr. nu kun m. h.t. ytringer, i udtr. som
fare med løgn, fremføre løgnagtige paa-
stande. 'Hør du, ungen Humlunger, I du
far alt med Tant. DFU.nr.4.3o. (gud) har
frelst mit Legeme fra . . deres Læber, som

uhygge ell. lign. (jf. fare sammen u. bet. b). 30 fare med høgn. Sir.51.4. KomGrønneg.II.
*I Blod og Bryst en Rædsel for | Og stem-
med hendes Aande. Grundtv.PS.I.136. »Det
var et Syn for Kæmper, kan du tro . ,

|

Det for saa underlig igjennem os. smst.II.
224. BlichJI.415. Det foer i (ham) med
en Blanding af Rædsel og Glæde. Goldschm.
11.378. Gerhard bøjede sig hen imod hen-
de, rømmende sig. Det fo'r igennem hende.
Hun saa' paa ham, forskræ^et. Drachm.F.
1.419. jf: *en Gysen farer

|
Igiennem Sko-

ven. Oehl.LJ.26. | om ytringer: falde en ud
af munden (jf. u. dumpe 3^. Aa — er dér
en Beværtning? for det ud af Susanne.
Schand.VV.203. 2:2) gøre en pludselig
bevægelse med haanden ell. hvad man hol-

der i haanden. *mine Venner om mit Bryst
med Haanden foer. Falst.0vid.l3. Oehl.HE.
9. Han foer heftig med Haanden over Øi-
nene. Ing.EM.III.138. *han farer sig op i

de tynde Haax. Drachm.UI).146. (man) put-
tes ind i en tætpakket Kupé . . saa farer
man pludselig ned i Lommen— hvor er Bil-
leterne ?£^rand.£es.50. Saadan fare over
det hele med en Støveklud, det kan de
allesammen. CEw.F.89.

3) (Jf. oldn. fara litilmannliga, fara illa

med olgn.; jf. ogs. u. bet. 5: fare af sted 2,
fare fort, fare frem, fare i mag, fare over
8 og 4; især CP) optræde, handle paa en

202. 'Jeg (o: Luther) foer dog ei med
Lærdom ny, | Skiøndt Paven det tør mene.
Grundtv.SS.II.360. hvortil denne Opdigten,
denne Faren med Vssindhed. BredahlJ.213.
\Vinth.HF.189. han har faret med Løgn
og Bagvaskelse imod mig. Drachm.VTJ92.
jf.: Naar man læser , . om de Kriige, som
føres Udenlands, saa slutter man ikke strax,
at de alle have Uret at fare med. Spectator.

40 304.

4) have en vis skæbne; kun i forb. som
fare ilde, vel osv. 4.i) (uden for forb. ilde
faren nu kun højtid, ell. dial.) i anv. som
verbum. Et stivsindet Hjerte skal fare ilde
paa det Sidste. Str.3.25. Brors.242. Den,
som vil Andre ilde, farer selv ilde. Oehl.
ErS.291. *Der fødtes nu Amram Leviter
en Søn, | For faur til at fare saa ilde (o:

blive dræbt). Grundtv.SS.II.77. jeg kunde
50 aldrig fare bedre, end at døe i det Øieblik

jeg har naaet mit Ønske. sa.Snorre.III.234.
BlichJI.79. PalM.V.255. Jeg skønnede, det
blev nødvendigt for mig at lægge Skrive-
riet paa Hylden, hvis jeg vilde vel fare.

PBMøU£SJ34. FeUb. spec. (nu 1. br. i rigs-

spr.): fare ilde, abortere. Moih.F68. Holb.
DHJ.060. BuchwJS.(1725).17. Skulde Gud
skabe et Legeme som en Comet, for at

forkynde dermed at en Konge snart skulde
vis maade. (især m.præp. med), (han) søger 60 døe, eller en fornem Dame fare Ude? TmWw
efter at fare vel med alle (1871: gjøre
^^zs).2Makk.2.28(Chr.VI). »Jetten . .

|

Bad Thor at fare varlig
|
Alt med dens

(o: posens) møre Baand. OeR JVG. 59. At
fare vel, reenUgen, med sit Tøi.FSO. Heri
farer han alt for haardt med dem., smst.

11.115. Grundtv.Snorre.III.257. den frugt-

sommelige Kone lo saa voldsomt, at hun .

.

foer ilde. BlichJ.xxni. Feilb. OrdbS.(Møen).

II ilde faren ell. (nu 1. br.) vel, bedre osv.

faren, som er i en daarlig (god osv.) tilstand ell.

stilling; ilde (osv.) stedt. Vi ere lige vel faren
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begge. Holb.Vg8.(1731)J.l. (jeg) begyndte
at lade hente Mad fra N. N., efterat jeg .

.

hafde været lang Tid slet fahren hos Kok-
ken Schwabe.Klevenf.RJ.24. en ilde gift

Pige er dog alle Tiider bedre faren end et

vel underholdt Boelsksih.Biehl.DQ.III.39.
Ew.II.67. jeg er stedse bedst faren med
at omgaaes Folk af Middelstanden. HHans.
PD.17. Lad os ikke kalde det Dumhed,
vi kunde blive ilde isirne. Oehl.XVII.30.
Det er galt faren med dem. FSO. Siig mig
da, Christine! hvordan jeg er faren med Dig
. . Du veed det, jeg holder af 'Dig.Winth.

VIII. 55. var Du dengang meget bedre
faren end \eg.EBrand.L.34. Nans.FB.la8.
JVJens.Intr.89. 4.2) i forh. far vel [fB(r)-

•væl] (ofte skrevet farvelj ell. (i tiltale til

flere; nu kun dial.) farer vel (Schandrup.
Xé". jf.Kort.WS samt (uegl.:) *farer vel, I

mine Ungdoms-Drømme. Mynst.(SkandLitt
Skr.XX.366)). (ænyd.d.s., en^r. farewell, ty.

fahre wohl, jf. I. Farvel; den opr. bet. er

oftest stærkt afsvækket, jf. forh. som: „far

vel og hav det godt", „far vel og lev vel";

undertiden opfattes forh. som udgaaende fra
bet. 1.1.

II
eksempler (nu kun poet.) paa ty-

delig fremhævelse af grundhetydningen: *Saa
far da vel! Oehl.S.2å6. *„Farvel da, Laura!"
— „Jeg vil fare vel;

|
Gjør I det Sammel"

IIeih.Poet.IV.335. PalM.U.333. jf.: *I Gu-
der udi Rom, fra hvilke jeg bortdrager,

|

Jeg byder Eder nu og altid fare vel.^afe^.

Ovid.12) afskedshilsen, der siges baade til

den, der gaar, og til den, der bliver, far vel
mine Stude, mine Faar, mine Sviin, og
tack for got Compagme.IIolh.Jep.I V.6. Kom
Grønneg.11.13. *Farvel, Herr Vert! Maaskee
I giver mig

|
En Hilsen med til gamle

Morgiane? Oehl.A.266. *Den Første sang:
„Min Hjertenskjær! |

Farvel! saa sees vi d-
drig meerl'* Winth.VI.46. *Farvel, min vel-

signede Fødehyl PMøll.1.92. *Farvel, far-

vel lille GTete.Høedt.LG.5. *Kære Danmark,
Farvel!

|
Jeg rejser let om Hjærtet

|
Øster-

ud paa Kloden. JFJens.Di.6i. || i faste udtr.

far vel med dig, jer osv., (især dagl.)

d. s. s. far vel; ogs. brugt haanligt affærdi-

nu kan du (I) gaa din vej; (jeg er)

færdig med dig (jer). I)rachm.STL.24. Og
saa Farvel med dig og din fine Butik med
Sirupsmøg og Dobbeltbelagt og hele Fal-

beladen! Nathans.Drømmen.(1911).22. far
vel saa længe, vi ses snart igen; „paa
(snarligt) gensyn". Holb.Jean.1.4. Farvel saa-

længe, Bergstrøm! husk paa at du sagde:
om een Time. PAIIeib.Sk.II.343. Heib.Poet.

III.7. jf. JPJac.II.417. farvel for den-
ne gang (poet: denne sinde j, siges, naar
man venter — men ikke har nogen bestemt

aftale om — at ses igen om nogen tid; ogs.

i bet: far vel og tak for denne gang o: dette

nu afsluttede besøg olgn. Winth.D.114. jf.:
Farvel for sidste Gang (o: vises aldrig

mere)lPalM.U.333. || sige (en) far vel,
tage afsked med (en). PAHeib.Sk.1.97. *0

Sokrates! din Hustru, dine Børn
|
Er kom-

ne ..
|
At sige dig Farvel. Oehl.S.245. PalM.

IV.340. jeg kommer paa banegaarden for
at sige far vel

j ofte mer ell. mindre overf:
forlade ell. opgive (noget), (jeg) havde
sagt Oxford farvel. Overs, afHoibLevned.51.
*At sige Verden ret Farvel,

|
I Livets Gry

og Livets Kvæld
|
Er lige tungt at nem-

me. Grundtv.SS.IV.399. *Glandsen derude
maa Studenten rolig

|
sige Farvel. Hostr.

10 SpT.1.1. omkring deres fyrretyvende Aar
sagde de Farvel tU Sixudåeme. Schand.AE.
15. talem. (dagl.): gaa uden at sige far vel,

o: dø. bede (en) far vel, (nu 1. hr.) d. s. s.

sige far vel (jf. V. bede 5.2^. jeg kand ikke
gaa bort, førend jeg beder Herren og
Fruen tai vel. Holb.LSk.II.5. KomGrønneg.
1.269. byde far vel, se H. byde 3. (overf.:)

(det lærde frimureri) spøger endnu lidt i

Tydskland og Norden, men har dog her
20 alt begyndt at byde Farvel. Grundtv.BrS.

5. o^^s. vinke (PalM.AdamH.I.241),vifte,
nikke far vel (til en) olgn. jf: Ingen
Steder i Verden er Farvelvifteriet drevet
til en saadan Fuldkommenhed som (ved

damperen). AChrHaugaard. Udvalgte Løgne.
(1905).71.

5) i særlige forh. m. adv. (jf. dog fare vild(e)

u. vildj ell. præp.-led (kun de vigtigste forh.

og anv. er medtaget).
||
(nu næppe br.) fare

io af, (til bet. 1 ell. 2) rejse ell. skynde sig bort.

Moth.F71. Nu tænke de snart paa at fare

af iglen. VSO. Da han havde sat sig paa
Hesten, foer han af som en Lynild, swsf.

II
fare af sted. 1. i egl. bet. (til bet. 2.i;.

fare af sted som fanden i et flynderskind,
se Flynderskind. 2. (overf., jf. bet. S; nu
næppe br.) opføre sig (paa en vis maade);
hære sig ad. Moth.F69. De Svenske . . foere

over alt gruelig af stæd, dog ved stormen
40 skaanet menniskene. JJuel.429. VSO.

|| f
fare an. 1. d. s. s. anfare 1. Moth.F71. 2.

(bjergv.) d. s. s. anfare 2 (jf. bet. l.i slutn.).

I Nærheden heraf var . . et Steenkulsbrud,
hvor vi fore an. Ørst.Br.1.73. || O fare bort.

1. d. s. s. bortfare 1. Matth.2.12 (1907 afvig.),

(overf.) svinde bort; forgaa. vort Liv farer

bort. Vi8d.2.4. jf: jeg farer bort, og er
ikke mere til. Ps.59.J'4. 2. d.s.s. bortfare 2.

En Sky forgaaer og farer bort. Jo&.7.9.
||

50 fare fort. l.Jtil bet. l.i; sj.) begive sig (drage
osv.) videre. Skibet foeTtoTt.Ing.EM.III.177.
2. (jf bet. 3;nul. br.) fortsætte m. noget; ved-

blive; „gaa videre" (jf. fortfarende^. (Kalk.V.

234). der var intet andet Midel for mig til

Hevn end at lade min Tienere fare fort i

denne Sag. E:olb.HP.II1.9. sa.Stu.1.9. Pa-
mela.1.9. Jeg vil fare fort at nævne Guds
'iiavJie.Mynst.Betr.1.88. Hedningerne (raab-

te), at de nu vilde fare fort, som de havde
60 begYnåt.Hauch.V.404. *Saa du er kommen

hid til mig i Nøden? |
Foer med bevæget

Røst paa ny han tort. PalM.V.342. derpaa
begynder det Samme (o : samvittighedskva-

ler) igjen, og saaledes farer det fort, ind-

til jeg tUsidst faaer en voldsom Hoved-
pine. ScÅac/c.Sii. Berg foer fort med at
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læse. Bang.T.20. || fare frem. 1. CP i egl. bet.

(tU bet. 1.1 og 2.1, if. ogs. bet. S). Moth.F69.
iare frem med ild og sværd, se Ud. 2. (nu
1. br.) overf. lader os fare frem (o: udvik-

les; 1819: skride fremj til fuldkommenhed.
Hehr.6.1(Chr.VI). *fare frem (o: handle, gaa
frem) med Mildhed. OeW.ZI. 60.

i|
O fare

hen. 1. (især til bet. 2.1 ; jf. ogs. bet. 1^)
føres (hurtigt) af sted og forsvinde. Derfor
vil jeff adsprede dem som Halm, der farer

hen (Chr. VI: henfarer^ for et Veir fra

Ørken. Jer.i5. 54. HCAnd.VII.il. jf (m.
overgang til den flg. gruppe): naar jeg dør
med Jesus i Favn, kan jeg altsaa heller

aldrig fare andre Steder hen efter min
Død end til Himmerig. VBeck.LKJ.118. 2.

(overf) forsvinde. *Held os . . | Al vor
Trøst foer dog ei hen. Ing.SB.171. 'Lig
Solen farer Livet hen, | Gaaer til Forkla-
Tmgskysten.sa.BSE.VII.242. spec.(om men-
nesker): dø; „gaa bort" (jf. fare heden, fare
herfra u. heden, herfra), en Aand opløf-
tede mig og tog mig bort, og jeg foer
hen (Buhl: gik bortj, bitter i min Aands
Harme. Ez.3.14. 'St. Johannes . .

|
sad en-

gang for Døren af sin Hytt«, | da hans
Mester længst var faret hen. Éaalund.109.

II fare ilde, se bet. 4 (og 3). | fare i mag (jf.
Farimag/ 1. (til bet. l.i; nu sJ.) bevæge sig

frem langsomt og med forsigtighed. Veien
er ujævn, her maa man fare i Mag. VSO.
Veien . . gik igiennem en Kornmark, hvor-
for Kongen . . paalagde sine Folk at fare
i Mag, saa Agrene ingen Skade tog. Grundtv.
Snorre.II.316. Etlar.GHJI.72. 2. (jf bet.

3; nu 1. br.) optræde ell. handle langsomt og
betænksomt; gaa forsigtigt til værks. Kom
Grønneg.1.294. Junge.377. *Vil man enes
med ham, skal der fares i Msis.Hrz.SvD.
97. jf: Det danske „Far i Mag" har i

ham en Repræsentant. ÆJjBfenric^.Jf^.IJ.
279. I fare op. 1. i egl. bet. (til bet. 2a;.

Elias foer op . . til Hinanelen. 2Kg. 2.11.

Nu foer Døren op, og Mads Jyde traadte
ind. Ing.EM. III. 193. 2. (mere ell. mindre
overf; jf. opfarende^ give en sindsstemning
(især vrede, forbitrelse osv.) heftigt udtryk (i

handling ell. tale). 'Den ærlige Svend for-

bløffet foer op:
|
„Din Kjæltring! Du vil

mig ioTTSLske?" Hrz.DJI.120. Gylb.(1849).
IX.177. Schand. TF. 1.279. Vreden, som
bringer sit Offer til at „fare op" og „gløde
af Harme", medens „Aarerne svulme i

Panden". OBloch.D.* 1.161. fare op som
en løve, se Løve. | fare over (til bet. l.i

og 2j;. 1. Q) drage (hurtigt) forbi. Ligesom
en hverelvind farer over (1871: forbij,

saa er og en ugudelig ikke mere. OrdsJO.
25(Chr.VI). Blich.JohGray.46. 2.(l.br.)sejk

over et vand. (Jesus) traadte ind i Skibet,
og foer over, og kom til sin egen Stad.
Matth.9.1. 3. (if bet. S; nu 1. br.) behandle
skødesløst, overfladisk. Moth.F70. Han farer
alting over, uden at giøre sig Flid der-
med. VSO. fare noget over med en hare-
fod, se Harefod. 4. (jf. bet. 3; nu 1. br.)

angribe med heftige udtryk; overfuse. Hvad
pocker gaaer der af jer, at I farer mig
hinanden saaledes over? KomGrønneg.lI.
238. VSO. jf: Disse sidstnævnte Bøger
for Kristian over (o : kastede sig over) med
en saadan Iver, at der stod en vældig
Støvhvirvel op af Bnnken. Schand. F. 32 7.

II
fare sammen. 1. (tU bet. 2a; tm 1. br.) om

to eU. flere: styrte løs paa hinanden for at

10 sl<ias. Moth.F70. Da de havde skiændtes
i nogen Tid, foere (talespr.: røg) de sam-
men, saa man maatte skille dem ad.FSO.
2. (jf. bet. 2.1 slutn.) gøre en pludselig be-

vægelse af skræk ell. overraskelse; ogs.: gyse

af skræk, kulde olgn. Neppe høre vi et

Dødsfald, strax fare vi sammen. Basth.Tale.

(1792).16. Bagaes.Ungd.II.100. »han angst
for sammen, den gang det lød:

|
frem,

bondemand, ixemlHostr.SD. 1.305. Pont.

ia SM.51. I fare til, (til bet. 2a) m. flg. inf

:

gøre noget pludseligt, lige med det samme,
uden overvejelse (jf. jage, løbe til^. jeg
ved . . at man ikke kan fare til at gute
sig, som man drikker et Glas ^'wn.Ew.IV.
191. e. alm. g fare vel, se bet. 4. || fare vild,

se vild.

III. fare, v. [ifa'ra] (ogs. farre [ifsra]

AndNx.PE. 1.186. LandmB.II.326). -ede.

vbs. -ing (Landbo.11.330), jf IL Far. (cenyd.

30 d. 8., SV. dial. fara, far(j)a, eng. farrow, føde
grise; jf Farken og jy. farrig, drægtig (om
so); landbr^ om so: føde grise. Grundtv.
PS.I.528. Junge.377. MDL. Den store So
har faret insit.P(mt.FL.178. VUhAnd.HS.
250. Feilb.jfEsp.67.
Fare-boff, en. (Tarbog. Moth.F73).

(ænyd. glda. far(e)bogh; jf. mnt. verdebok
i sa. bet.; vel egl. (jf. II. fare l.ij bog til at

have med pcui rejser; foræld!) bønnebog;
40 breviar. MothJ'73. man tog . . alle Bøger

fra ham (o: pave Pius VII), endog hans
Farebog og Ritualet for Maria -tjenesten.
FrNiels.B.IJ61. -das:* en. se Fardag. -fe-
ber, en. [in](landbr.) „Lægmandsbeteg-
nelse for en Sygdom hos Søer, der nyl^
har født.''Landbo.11.42. Sal.XI.233. tU -fri,
adj. [I] 1) (1. br.) som ikke volder ell. rummer
nogen fare; ufarlig (jf. -løs^. Blich.(1846).
11.60. du, som staaer her i Ro og Mag

5D paa den farefrie Strandbred. Heib.Poet.II.
100. (bøssen maa) bæres i farefri Stilling,
altsaa med Mundingen op sid.VigMøU.HJ.
129. 2) (nu næppe br.) som ikke befinder sig

i fare; som er uden for fare. *i de Kjeres
Kreds nu farefri

| han dit det moderlige
YinktHheder. FGuldb.1.286. -frist, en.

[I] (vist kun hos Birkedal) prøvelsestid. skulde
vi gaa frelste ud af den Farefrist, som da
(o: i 1848) truede, da maatte det menige

60 Folk kaldes til en Kraftanstrengelse. Birke-
daX.0.II.231. gjennemgaa Adskillelsens
¥stxeinst.smM.I.222. i de store Farefri-

sters Time. sa.Nytog Gammelt. (1880). 186.

O -fuld, adj, [I] som volder ell. er for-

bundet med mange farer; meget farlig. *lad

dit Lys vejlede |
Mig paa den snevre.
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farefulde YellBlich.JohGray.67. Kampen
(bliver) faiefuldeTe.Kierk.lX.SlT. jf. Fare-
fuldheden. 8mst.VIII.28?. -klasse, en.

[I.l] (fagl.) gruppe, hvortil visse personer ell.

ting (if. den med deres beskæftigelse, anven-
delse osv. forbundne risiko) maa henføres
m.h.t. forsikring. Hag.IV. 29. IP -l«s,
adj. [I] (1. br.) d. s. s. -fri 1. Zetlitz.NH.60.
de vare vandrede mange Gange frem og
tilbage paa det fareløse Strøg (o: hvorin-
gen kendte dem). Tops.III.186. *(fantasien
leger med tankernes) Funker røde I

Som
med et fareløst Fyryærken. Becke.SD.182.
(et) fuldstændig fareløst Sprængstof. iV^a-

turens V.1913.315.

Farer, en, [ifa'rar] flt. -e. {af IL fare

1; jf. -far; 1. br. uden for ssgr.) 1) (jf. II.

fare l.ij person, der rejser ell. drager af-
sted (jf. Korsfarer^; især (jf. II. fare 1.2^:

8øm.and. *Jeg kendte den unge Farer,
|

jeg ved hvor hans Sjæl var rig. — | Og
nu skal vel raa Malebarer

|
begrave hans

svulne \Ag.JVibe.Rullesten.(1918).28. næsten
kun i ssgr., som betegner rejsens maal: Kina-,
Ostindiefarer osv. Moth.F75. Hotellerne
havde tømt sig ved de første Rygter (o : om
kolera), og Italiensfårerne drog udenom.
JPJac.II.237.

II
undertiden d. s. s. -far, fx.

Sjællandsfarer. 2) skib, der gaarpaa lang-
fart. „Du har været Baadsmand", sagde
jeg. — «Jeg kan høre det paa din Stem-
me." „Ja ja, paa de store Farere saagon
o; saagu)l^ han lo henrykt til mig. ^nÆ
X.DL.117. næsten kun i ssgr.: Grønlands-,

Vestfarer osv.Moth.F75. en Islands-Farer
. . ladet med Skind-Pelse. Grundtv.Snorre.
1.173. armerede Spaniefarere og Grøn-
landsfarere, 250 . , Skibe i Alt. Brandes.!.
13. Scheller.MarO.245.
Fare-signal, et. [I] rødt bruges paa

jærnbanerne som faresignal
j
jf. Fare-

signalstation. SaUVlI.747.
\\ (overf.)

der er Grund nok til . . at rejse Fare-
signal til Advarsel for det i Landet, der
er frisindet og fremadstræbende. Po^.^V?
1907.5. CP -stedt, part. adj. [I] som be-

finder sig i fare. Tiden er ikke . . til at

tie og hvile, men til at tale og handle paa
den . . farestedte Nationalitets Vegne. HN
Claus.(Da.Folkeblad.'yiol846.126.sp.l). To
Gange har (redningsbaadene) været ude for

at indbringe farestedte og forkomne Fi-
skere. DagNyh.ysl911.2.sp.2. -sti, en. [III]

(landbr.) (svine)sti for griseso. LandbO.IV.
491. -syge, en. [III] (landbr.) d.s.s. -fe-

ber. 8mst.II.42. O -trnende, part. adj.

[I] Nu syntes (hun), at Mursvenden nær-
mede sig paa en altfor faretruende Maade.
Schand.SF.76. alt det Faretruende.. i Liden-
skabernesVerden.X)racAm.T.^04. baalet var
tændt i faretruende nærhed af et straatæk-

kethus
i
-vand, et. se Farvand, -vinkel,

en. [I] ^ 1) omraade (cirkeludsnit), der af
et vinkelfyr angives som farligt at passere.

ScJieller.MarO. 2) den med en sekstant maalte
vinkel (til to kendte punkter), der angiver,

<å..

hvor et vist (ikke afmærket) farligt sted (grunde
olgn.) er beliggende. Hag.IV.29. OrdbS.
Far-fader, en. ['fBr'|fa-(')r, -,fBr(')] (f

¥adr:DL.5—2—34). (æda. fa^ur ia^ær, oldn.

fpåurfaQir; ordet har (ligesom Farmoderj i

talespr. (uden for dial.) været næsten fortrængt

af Bedstefader (Bedstemoder), men er nu
atter kommet i brug; jf. Farbroder) ens fa-
ders fader; bedstefader paa fædrene side. Er

10 ej Farfader, da er Morfader næste Værge.
DL.3—17—2. jeg erindrer jo, at min Sal:

Far var Niels paa Bierget, min Far-Far
Jeppe paa Bierget. HolbJep.II.l. *Farvel^
du min Farfaders gamle Hus! PikføW.J.&5.

Drachm.T.16. Nans.JD.14. *Hvor er det
henne nu— Huset,

|
Hjemmet med Bænken

og Kruset?
|
Farfar og Oldefar — alle I

Hoffmann.SV.104. -farbroder, en.f-fars-.

Moth.F6). (nu næppe br.) ens fadersfarbro-
20 der

;
grandonkelpaa fædrene side. Oehl.LH.49.

Farimag, en. [fBriima'q, 'fa'ri|ma-'q]

flt. næppe br. (jf. fare i mag u. II. fare 5;

SJ') O person, som gaar (overdrevent)

langsomt til værks. Grundtv.PS. VI.647.

2) (overdreven) langsomhed ell. sindig-
hed i handlemaade. den sædvanlige dan-
ske Far-i-mag. B^er^eZ.^.i^6. Farimags-
vej, en. [fBri'ma'qs-, -'mags-, -imaqs-] vej,

hvor man kører langsomt (og bekvemt). Er
30 Veien . . en Farimags-Vei, saa kan man

ret have . . LeUighed til at . . falde i Søvn.
Kierk. 1.221. jf.: at giøre en Dyd af en
Nødvendighed, og følge Farimags -Veien.
Grrundtv.Saxo.I.XXXVII. nu kun som sted-

navn, se JohsSteenstr.DS.86. j/. F a r im a g s -

gade i Kbh., før c. 1880: Farimagsvej(en)^
vistnok efter Farimagsbroen, jf. OlufNiels.

Kbh.VI.25l. HistMKbh.II.199.
Farin, subst. (en. Sal.XVI.902). [fa'ri?n]

40 {af lat. farina, mel) et finkornet, mer ell.

mindre farvet sukker, fremkommet som et

mellem- ell. efterprodukt ved raffinering af
raasukker (jf. Bastardsukker^; ogs. om et

lign. produkt fremstillet direkte i roesukker-

fabrikkerne („dansk puddersukker"). Vareh?
739. Const.Kogeb.203. 4 Pund Farin, 5 Pund
Svesker, 1 Tut KsLYdemomv\e.NSvends.H.69.

\. Faring, en. ['fa"reix] 1) (næsten kun
bjergv. og fisk.) som vbs. til II. fare (l.i).

50 MothJF76. For Faring i Skakt benytter
man sig af Stiger. Sal7VII.1070. Faring og
Fordring (o: befordring, henholdsvis af per-

soner og ting, i gruben). OpfB.^IV.101. SaU
X.169. *rap og smidig som en Fisk, |

en
kraftig Sundhed, skabt til modig Faring.
Marton.HB.80. jf.(fisk.) Faringstid, tiden

for en fiskearts (især aalens) vandringer (jf.

bet.2). Frem.DN.527. 2) (fisk.) konkr.: fiske-
yngel (jf. Aaletaiing). Ved Vaartid viser

60 den unge Faring sig ret pludseligt ved
Kysterne. Fedders.H.160.

IL Faring, en. vbs. til III. fare (s. d.).

j/". Faringstid. LandbO.I1.330.
Farin-sakker, et. (1. br.) d.s.s. Farin.

VareL.(1807).I.314. Skomageren.(1832).197.
Meyer.
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Farisæer, en. [fBri'sæ'ar] ftt. -e ell.

(8j.)d.s. (&t-rmdtv.SSJlJ273. Kier](.XlJ274).

(ænyd. phariseer; gennem ty. pharisaer fra
gr. pharisaios afhebr. paruschun, egl.: de af-

sondrede) 1) skriftkyndig jøde af et særligt

parti (paa Jesu tid). Matth.lo.l; 23J. Kierk.

XI.278. Sal}Vn.750. 2) (overf.) selvret-

færdigt ell. skinhelligt menneske. Staten
har ogsaa sine Pharisæere, som sige det
vel, men giøre det Tik!k.e.NordBrun^Rahb.
LBJ.395). VSO.V.76. Schand.UDJSOO. N
Svends.H.68. (spøg.) om et „narrekort": (han
holdt) sin Hjerter Konge tilbage (o: i Vhom-
hre)', efter at have trukket med en Mata-
dor sendte han først Damen (o: hjerter da-

me) i Eden. Dyrlægen, der var renonce,
lod sig imidlertid ikke føre bag Lyset.
„Det er vist en Farisæer!" brummede han
og stak med Trumf. Pont.FL.32. O fari-
sæisk, adj. [fBri'sæ'is^] {ænyd. phansaisk;

afl. a/^ Farisæer) som er ejendommelig
for en farisæer; næsten kun nedsæt.: selv-
retfærdig, skinhellig olgn. Leth.(1800).
VSO.V.76. Let er det sandeligen pharisæ-
isk at lægge Byrden paa Andre. Kierk.

VIII.319. Schand.UD.200. AarbKbhAmt.
1920.15. jf. (1. br.): en Religionsforbedrer,
som skulde bortrense al Pharisæiskhed.
HorrebJI.327. GJ Farisæisme, en. [fB-

risæ'isma] en farisæers væsen og egen-
skaber; tsær nedsæt.: selvretfærdighed,
dømmesyge, skinhellighed olgn. JÉaden.
FrO. Denne Syndsbekendelsens Sentimen-
talitet og Farisæisme er Rousseau ikke
gaaet fri for. Høff'd.Bousseau.(1912).18. den
utrolige Farisæisme, hvormed Mandfolk
dømmer stakkels taabelige og ulykkelige
KvindeT. EBrand.Bes.21.

Jl
(l.or.) om (ind-

begrebet af) farisæisk tænkende mennesker:
Brandes.lv.102.

t Farke]i(s), subst. flt. farkens. (fra
holl. varken (flt. -s), jf. ty. ferkel i sa. bet;
egl: svin, se u. III. fare; jf. Vandfarken,
Vandso i sa. bet Moth.V42) ^ stor vand-
beholder (tU fersk vand). Han skal betids
lade Læggers og Farkens udtage, og dem
fylde, for at trækkes og reengjøres. Søkrigs
A.(1752).§663. Farkens eUer Fad. Holder
650 Potter. Earboe.MarOJ.05.
Far-kort, et. (efter fy. fahrkarte ; vist

kun hos sprogrensere) billet til rejse. Fyens
Avis.Vil866J.sp.l. HjælpeO. -knnst, en.

(fra ty. fahrkunst; jf. u. U. fare 1; bjergv.)

mekanisme (elevator), hvorved bjergmændene
føres op og ned i gruberne (jf. -maskine).
OpfB.mi.89. SaVVII.682.
farlig^, adj. ['fBrli, 'fa'rli] jf.Høysg.AG.

134. adv. d. s. ell. -t eU. (f) -en (VSO.). (glda.

farligh (Bimkr.); fra mnt. varlik, af vare,
siibst., se I. Fare)

1) som er forbundet med, volder ell.

rummer fare. (da) Seiladsen nu blev
farlig, saa som (det var ud paa efteraaret).

ApG.27.9. *Giem saadan farlig Bog paa
Bunden udaf Kisten. Holb.Paars.206. en
farlig Medbejlere. Xo»nGrønM«^J.^48. det

farlige Middelhav. fløysgr.S.,?, 'Der var en
liden Bye, i Byen var en Smed, | Som
farlig var, naar han blev vred.We8s.i36.
*trygt beskiermt (skal han) drage hiem ad
farlig Landevei. Oehl.EA.207. (mennesker)
med hvem det ligefrem kunde blive far-

ligt (for moraliteten) at omgazes. Hauch.
MfB.193. *kun Soldaten vaager

|
paa sin

farlige Yagt. PlougJ. 247. Graabjørnen . .

10 skildredes ofte som et overordentlig farligt

og glubende Rovdyr. SaUIII.337. naar han
drikker, bliver han farlig for sine omgi-
velser

i
en farlig sygdom

\ jf. (m. overgang
til bet. 2.2): det (var) dog ikke saa farlig

en Synd at snyde ham hdt.VBeckXK.I.514.

||
unge Piger, der alle vare i den farlige

Alder, da de hverken ere Voxne eller

Børn. KierkJ.88. Den farlige Alder (o : kvin-

ders overgangsalder ved 40-50 aar). KMich.
20 (bogiitel.1910). jf. (speg.): Hummerungerne

er nu naaet ud over, hvad man l^mde
kalde den farlige Alder, hvor de . . er et

let Bytte for mange Slags Fj ender. BørP.
(NaturensV.1913.363). || spec.: som (let) vin-

der ell. gør indtryk paa, faar magt over andre
(især: erotisk), jeg er langt fra at finde ham
saa indtagende og farlig, som han synes
at være i eders Øine. lng.VS.I.190. hun
(var) ved sin Elskværdighed farlig for de

30 ubefæstede. TroelsLJBS.1.262. R som adv.,

især om livsfare: 'Ser det end farligt ud,
j

Du tør dog ikke gme. SalmHjJ22.2. 'den
jmge Konge | Er farlig syg . .

|
Han døer

maaskee. BlichJohGray.52. Schand.IF.234.

jf. (m. overgang til bet. 2.2): *(han) rykked
farlig nær (o: tU den unge pige),

j
hvisked

om den brune Hals og alt det fine Vejr.
Aakj.BS.22.

2) m. afsvækket bet. 2.1) (især talespr.)

40 som vækker stærkt ubehag (oftest om det

meningsløse, forstyrrede, uordentlige olgn.);

skrækkelig; gruelig, (han) har holdt et

farligt Huus udi Hr. Jeronimi Fraværelse.
Holb.AbracJII.4. Det er dog et farligt Guds
Yeii.AntNiel8J'L.IlJ26. noget farligt Slud-
der. T^it/etw.^S. 5^4. (hun) var dog nu
alligevel kommen ind i Hvirvlen; nu rend-
te hun med Alverdens Mandfolk og saa
farlig ud. Breum.HHJ.13. 2.2) (iscer talespr.,

50 ofte spøg.) som er af stor betydning;
bemærkelsesværdig; om størrelse, antal
olgn.: vældig; meget stor. en farlig Hob
Heste og Stnde. HolbJ'ants.1.3. mine Re-
censenter søge ikke at give mig farlig

Livslyst. HCAnd.BreveJ.lll. om der ogsaa
døde en Fugl af Sult, den Sag var dog
vel ikke saa farUg. Kierk.VIII.262. smst.

IX.290. var det saa farligt, at vi som unge
Spyttegøge havde noget Vægterkommers.

60 Hostr.Int.52. Han var en stor Trold og
havde en Magt baade over Mennesker og
Dyr, saa det var iaÆ.gt. SvGrundtvJFÆ.i.
25. Synes Du, jeg skulde gifte mig? . . Jeg
har egentlig ikke saa farlig Lyst. Tops.IIi.

210. Myrerne løb. „Det er farligt, saa du
har travlt", sagde Bogfinken. CÆicÆ.yj.

IV. Rentrykt Vs 1922 49
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57. Rasmus kunde ikke huske saadan me-
get store Tal mere end lige et Øjeblik,

men det var da en ganske farlig Mængde.
KLarsMPE-lSé. Esp.66. Feilb.\\ om person:
ualmindelig; fremragende; dygtig;
„pokkers" ; ofte i udtr. for misundelse, beun-
dring olgn. kviddre kan han, som en Lærke,
og en farlig Knegt er han tU at tude i en
Ryldenøite. Ing.LB.L100. Bødt.59. Feilb.

(iron., fx. over for en pralende:) ja, du er
en farUg ka'l

\ jf. Esp.66. || som adv.: me-
get; overmaaae; i høj grad. du maa icke
tale saa haardt til din Mand, det lader saa
farlig gemeent. nolb.Kandst.II.2. (han) har
farlig lit Forstand, og snakker tvers og
endelangs om enTing. KomGrønneg.II.299.
Om (hans) Karakter er ikke farlig Meget
at sige. BlichJV.66. det er ikke saa farlig

vaadt i Vejret. PMøll.II.30. det er ligegodt
et farligt sørgeligt Huus hos os; for mine
Forældre kan ikke rigtig enes. AntNiels.
FL.II.13. Det er ellers farlig fint Senge-
tøj, I gi'er den meål StuchllLSOé. Hr.F. .

.

det er en farlig rar Mand. CEw.F.28. „Du
er da en farlig dygtig Pige," udbrød han.
AndNx.DM.104. Situationen (vil) ikke æn-
dres saa farlig meget. PoU/iil930.5.sp.l.
Farlig-hed, en, flt. (i bet. 2) -er. {ænyd.

d.s., fra mn^. varlicheit, fare, farlighed) 1)

(især O^ egenskaben at være farlig (1).

*Hvad er mod sligt al Havets Farlighed?
Pram.0.154. hans Farlighed for Kvinder.
Schand.AE.105. Penge er en underlig Vare.
Ingen Mand bliver ked af at faa dem, hvor
meget han saa kan tale om deres Farlig-
hed. JofePaZM.DD.375. 2) (især i flt; nu
kun bibl. ell. foræld.) farlig tilstand ell.

omstændighed; fare. jeg var i Farlig-
heder i Vandstrømme (1907: i Farer fra

Floderj,iFarligheder('i907; iFarer^ iblandt
RøyeTe.2Cor.ll.26. E:olb.Ep.III.388. *Det
skal mig giøre stærk i Striid, | I Farlig-

hed mig skytte. Brors.28. jeg overvejer,
hvilke Farligheder en stakkels Pige . . er

underkast, midt i denne Verdens Fristel-

ser.PaweZa.J.53. de Farligheder, som følge
alle hastige Forløsninger. Buchhave. J. 41.
Tode.(Bahb.LB.L529). En kan fluks bUve
svagsindet ved at tænke paa al den Far-
lighed (o: i krigstider) baade for Folk og
Ejendele. JPJac.1.59.
Far-lil(le), en. (ogs. Fallil(le) olgn.).

{fB(r)ilil(8)] {egl.: lille fader; nu 1. br. uden
for jy.; jf. Broderlil(le), Morlil(le)) lille faW.
Holb.Er.II.5. Farlille og Morlille . . sank til-

bunds i Yanåpytten. [KHWith.]Børnebog.
(1865).69. næsten kun som tiltale i al alm.:

min ven; lille ven olgn. de Jydske Bønder
betiene sig af de Ord: Morlille og Fårlille,

saavel mod Dyr, som mod Mennesker. Holb.

MFbl.58. Ach! FallUle, tag jer vare, at

I ikke gaaer for nær dette Huus. sa-JEfeæ.

1.4. sa.Ul.IV.4. EomGrønneg.L324.I1.218.
*Den eene (o: en borger) sagde da tU Bon-
den: Hør Falilde.AlbThura.Betænkn.A4^.
JKofoed-Hansen.DL.78. *Din (o: en tiggers)

Randsel er lappet og graa, Faxhl.Aakj.
SV.I.261.

II (1. br.) i omtale om en gammel
mand. Grønb.(Irland.(1918).15).

Farm, en. [fBr'm; fa'rm] flt. -e (Cavling.
A.I.341). {laant i slutn. af 19. aarh. fra eng.
farm, (forpagter)gaard; besl. m. lat. firmus,
fast (se fermj; grundbet.: fastsat afgift; jf.
Farmer) næsten kun m. h. t. forhold i engeWi-
talende lande: landejendom. På sådan en

10 canadisk farm kan man møde noget af hver
sort. Dederovre.(1912).21. Livet paa en au-
stralsk Faim. PLevin.Hjem.(1919).ll. Sal*
VII.751. jf Meyer.^
Farmaceut, en. [tBrma.^s6n'd,gldgs.ell.

næsten vulg. -'smi'd] jf: *Min Fa'r varFarma-
ceut,

I

men glemte sin Examen
; |
min Mor

hun sled i Sløjd,
|
og det var Synd for Da-

va.en.VoresegneKinesere.[revu.l894].4. flt. -er.

(a/" ^'r. pharmakeutés, person, som tilbereder

20 lægemiddel, til phårmakon, lægemiddel) per-
son, der tilbereder og forhandler læge-
midler; især: (eksamineret) apotekermed-
hjælper. Leth.(1800).123. Hvorledes der
skal forholdes, naar en Apotheker (suspen-
deres) og ingen examineretPharmaceut fin-

des i Riget, som Bestyrelsen kunde over-
drages. KancProm.^^U1813. MinSh:^^U1858.
LovL.II.341. BerlTid.yel921.M.2.sp.l. far-
macentiisk, adj. [fBrma'sou'dis^, gldgs.

30 ell.næsten vulg. -'scDi'dis^'] adj. <ii Farmaceut.
Leth.(1800).123. Legat (for) farmacevtiske
Kandidater. LovL.II.343. SaUVn.75L
Far-mand, en. {optaget i 19. aarh. fra

oWn. farma9r; afl. a/" IL fare V) person, som
færdes paa rejse. Qrundtv.Snorre.III.132.
ADJørg.1.298. Han saae . . paa H., om-
trent som en af Nordens gamle Konger
kunde have seet til en islandsk Farmand,
der var trinet ind i HaMen. JakKnu.A.84.

40 II
om moderne forhold (kun hos sprogrensere) :

som blinde Farmænd („Passagerer"). JTe/m-
daUysl869.1.sp.l. (Preussens hær har) bedre
Kaart . . end dem, man tilvejebringer ved
at rejse som Farmand („Tourist") eller

kjøber i Bogladen. smst.^V6l869.2.sp.4. FSa-
dolin.Sjælsrøgt.(1910).54. -maskine, en.

(bjergv.) d. s. s. -kunst. OpfB.Un.89.
Farmer, en. [ifBrWmar; 'fa-Wrmar] flt.

-e. (fra eng. farmer, afl. af tarm, se Farm

;

50 først alm. fra slutn. af 19. aarh.) forpag-
ter ell. (især) ejer af en farm. Han be-
mærkede, at ingen Dyd var istand til at

imodstaae hans (o: en adelsmands) Forfø-
relser, og at der neppe fandtes en Farmers
(note: En Selvejer over Bondestanden

j

Datter i tre Miles Omkreds, som jo havde
erfaret hans Lykke og hans Troløshed.
Blich.(1920).IX.16. en Del tamme Svin .

.

tilhørte Farmere i Omegnen og blev holdt

60 frit i Skoven hele Aaret. JVJens.M.IIL108.
SaUVIL75L
Far-moder, en. ['fBr',mo-(')r,-mor(')] (f

Fadr-. DL. 5—2—34). (æda. fat)ur mol)ær,
oldn. f99urm69ir; om brugen se Farfader) ens

faders moder; bedstemoder paa fædrene side.

DL.5—2—34. hun var hans Moder, og ikke
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Farmoder. Holb.HeltindJ.311. Min Fannors
Fader . . var en Jyde. OehlÆrJ.4. Faermoer
med sit svage Syn saae tidt Mere, end
aUe Andre kunde see. HCAnd.IV.338. Far-
mor Ursulas li&ye.Sick.(bogtUeU909). H
Kyrre.Bahbek.(1914).18.
Fantis, en. se Fernis.

Faro, en. se Farao.
farre, v. se III. fare.

. . „luntede" . . bag efter. HCAndJV.64.
*ned han faldt . . 1 1 Følge Tyngdens Lov
i Fart tiltagende. PalM.IV.202. tilfredsstil-

lende er Farten (o: togets hastighed) ikke.
Brandes.XI.266. (tenen) var en Ulle Stok
med en rund Skive paa, som man trillede

rundt til den løb ved sin egen Fart. JF
Jens.Br.213. gaa med langsom Fart^ScfteUer.

MarO.220. toget sagtnede farten j 1^) (uden

t Farriske, en. (ogs. Parrike. OFMiU- lo for forb. (være) paa farten nu 1. br.; ofte

ler.ZoologiæDanicæprodromus.(1 776).46). {af
uvis oprindelse) jf hork, Acerina cemua L.
EPontMlasJ.650. vAph.Nath.III.484. jf.
Krøyer.1.45.

I^ars, en. [fnr's, fa'i^ (gldgs. Farce ['fsr-

s(a)]; t Passe: OeconH.(1784).L23o). flt.

-er. (fra fr. farce, af en stdeform tU lat. far-

tom, fyld, egl. perf. part. af farcire, stoppe,

fylde; sa. ord er egl. II. Farce; kog.) sam

vanskelig at skelne skarpt fra bet. B) tU II.

fare l.i: (nu kun om personer eU. befordrings-
midler) bevægelse fra et sted tU et andet;
handlingen at rejse (køre, sejle osv.) eU. kom-
me af stedet, han beder . . om lykkelig
Fart "paa Reisen. Fi8i.i5.i9. SoH.HS.Gr.
*Til Paradis fra os er nu fast ingen Fart
(o: der er næsten ingen, der drager fra os osv.).

Holb.Paars.209. Insecterne . . befordre den
menrørt masse af hakket kød ell. fisk 20 frugtgiørende . . Materies Circulation og
og (som regel) mælk, æg, mel olgn., som
•anvendes fx. til frikadeller, fyld i pølser osv.

Farcer til varme Posteier . . Kiød til Farce.
Huusm.(l 793). 4 7. ChMourier. Brød. (1821).
174. 'hvilken Smag ved Farcernes Bedøm-
melse,

I
Og hvilke Drag ved fulde Flas-

kers Tavamelse.PalMJ.llO. en god Fars.
FrkJ.Kogeb.50. Askestrømmen (gkd) stadig
. . i Søen som Fars ud af en Hakkema-

fri Fart over ioråen. sa.EpJII.6. Luften
har en fri Fart (o : passage) igiennem alle

Vinduer og Døre. Tode.ST.11.13. Natten,
som den eneste kølige Tid, blev bestemt
til Fart (0: tti at rejse i). HCAnd.XII.157.
smst.IX.372. Hun trykkede sig under Far-
ten (0: kørselen) paa Jernbanen op til sin
Kjæreste. Se/taniJSF.i55.

||
(nu næppe br.)

om (gade)færdsel, især vogntrafik, iagttage.
s\sme.BergstedtA..273. jf: (panserskibet) skdX 30 at ingen Bygnings-Materialier, Steen eller

kælent tygge samtlige deres Knogler til

Fars, til Haschis. 4ÆoW.MPJIZ.348. far-
sere, V. [fBr'se'ra] -ede. {af lat. farcire, se

Fars; kog) fylde med fars. Sal.WII.760.
især i perf. part. : JBaden.FrO. Løg . . far-

serede med Kiød af Harer. Blich.IV. 94.

farserede Retter. FrkJ.Kogeb.54.
O Far-sot, en. flt. -ter. « VS0.1802;

fra SV. farsot, omgangssyge (af fara, jf. II

Gruus paa Gaderne blive liggende. Farten
tU Hinder. Forordn.''Viol70lJL7.§3. Ama-
gerlands Indbyggere (er næsten) de eneste
der have Fart derigiennem (o: gennem
Kristianshavns port) ud og ind. 4dr."/iJ 76-2.

8p.5. Der er en Fart med Eqvipager og
Fragtvogne og RidendeJ'rSneed.1.507. det-
te Torv (o: Højbrotorv) . . er temmelig
skident, som vel ikke heller kan være

fare l.ij, jf. (i sa. bet.) sv. dial. far(siuka), 40 anderledes, formedelst den stærke Fart.
no. farang, isl. faraldr, oldn. farald; mulig-
vis paavirket af oldn. fårsott, jf. mtit. var-
sucht, af subst. var(e), se I. Fare) d. s. s. Epi-
demi. Jacobi.(MO.). Brandes.IJ.24. ADJørg.
NSten8.7. Norden (har) i Løbet af halvt
Hundrede Aar . . været hjemsøgt af ikke
mindre end 13 betydelige Farsoter. Troels
L.II.70. JPJac.II.377. Farsot og andre
PXsiger. Alterbog.42 7.

|| (overf.) Der er en

Politivennen.1799/1800.1355. H (især dagl.)

i udtr. (være) paa farten, om (rasttøs)

rejsen (farten) fra sted tU sted; ogs. (overf.)
om jagen fra den ene beskæftigelse eU. ad-
spredelse tiX den anden (jf. bet. 3 slutn. samt
farte 1^. han (maatte) immer være paa
Farten, og kunde ikke blive meer end een
Nat over paa noget Sted. Grundtv.Snorre.
11.40. *(kan jeg ikke) lidt paa Farten kom-

Farsot, som kaldes „Monumentomani", Min- 50 me? | For Exempel, snart paa Bal. firzJ),
desmærkegalskab. Man kender den i Nuti
dens Tyskland..JJes8en.4.i5.3. Rahbek (var)
Ophavsmand til en hel Farsot af Theater-
falskab. HBegtr.DF.1.25. -sester, en. se

aster.

Fart, en. [ta-rd; ter'd] fkrt. Høysg.AG.
12. flt. (i bet. 3) -er ["fa'rdar, 'fnriar; ifa-'rdar,

^fsr'dar] {glda. farth; fra mnt. vart (ty. fahrt^

;

Æ/?. af II. fare; det tilsvarende nord. ord er

Færd)
i)8omvbs. <iZn.fare 1. 1.1) bevægelse ial

olm.; (stor ell. ringe) hastighed (ofte m.over-
gangtU bet. 2.1). Holb.Bars.II.8. Ørst.IX.17.
*(gaa) med Sneglens Fart Grundtv.(Fædrel.
1847.sp.1309). (han) kunde ikke holde Fart
med dem (o : ride saa hurtigt som de), men

11.58. jeg hviler mig en Smule . . indtil

jeg igjen skal paa Farten. Chievitz.FG.212.
„Deres Mand har for lidt at bestille?" —
„Men han er jo næsten daglig paa Farten
fra Morgen tU Mten." P(mt.LP.VIII.187.
Paa Farten. CMøU^bogtiielJ.884). O (nu næp-
pe br.) i forb. tage fart, om bevægelsens
retning (jf. u. bet. 2). De Vædsker, som
(ellers uredes) igiennem Huden . . tage .

.

60 deres Fart til en anden Deel. Tode.ST.II.
18. Winth.HF.194. Den uhyre Fugl tog en
anden Fart. HCAnd.VII.205. 1.3) til H. fare
1.2: sejlads; trafik til søs; nu næsfen kun
m. angivelse af rejsens retning og om den sæd-
vanlige ell. regelmæssige skibsfart ml. to steder.

(Bergens) Borgere havde Farten paa Grøn-

49«



775 Fart fartig 776

l&nd.jSolb.Berg.ll. Holland (har) sadt 3.

Tusende Barqver aarligen i Farten ved
Silde Fangst.OeconT.1.56. Hertug Frederik
forlangte fri Fart paa Sverrig. CPalM.O.
437. Skibe, som gik i fremmed Fart.i)rac/im.

STL.251. (skibet var) bleven sat over i den
indiske Fait. Norman-Hans.SB.l?0. Farten
paa Kronstad er asLben. Sche.ller.MarO.220

(jf. bet. 6). jf. (nu næppe br.) om søfart som
erhvervsgren : Holland (har faaet) et Spring i'o

for ud i Handel og i Fart. OeconT.1.46.
1.4) ^ til n. fare 1.4. en Tovendes Fart
gennem en Blok.Hag.IV.34. Scheller.MarO.

||
fart og takling, maade, hvorpaa det

løbende gods „farer" gennem blokke osv., og
hvorpaa det staaende gods er anbragt (taklet)

paa master, stænger osv. Hag.IV.34. Sal. VI.
343.

2) som vbs. til II. fare 2: hastig, vold

anderledes Fart. Grundtv. Snorre. III. 211..

hans legemlige Udvikling . . tog Fart.
Schand.TF.11.14. den socialistiske Bevæ-
§else i Danmark fik Fart. Brandes.III.204.
ladder tager aldrig rigtig Fart, hvor den

ikke mener tillige at kunne skade. KLars.
AH.9. flyvende, lynende, susende
fart osv., se flyve osv. (med) lynets, pi-
lens fart osv., se Lyn osv.

3) (1. br. i talespr.; ofte vanskelig at skelne
skarpt fra bet. 1.2) enkelt rejse (m. vogn^
skib osv.). *Men hvis man saa Farten (o:

Amerikarejsen) overstaaer,
| Fortryder man

aldrig Løbet. Winth.IV.43. en mere kval-
fuld Fart (o : køretur), end den fra Clapton,,
har jeg sjelden ]pTøvet.HCAnd.X11.205.
(jeg) bUver . . nødt til at reise derned paa
første Classe og see til at gjøre smaa Far-
ter (o: dagsrejser) hver Dag. sa.Breve.II.659.

som ell. pludselig bevægelse; hast (ofte 20 (damperen var) paa Slutningen af sin lange
ni. overgang til bet. l.ij. VSO. Brandes.XI
264. jeg elsker Farten, under hvilken Form
det saa er, Faxten.JVJens.M.I.109.

|| (overf.)

om hurtig udvikling, livlighed, hand-
lekraft osv. der er . . Liv og Fart over
Venstrepressen. Nans.FR.41. *(han) var in-

gen Fjols
I

Men en Mand med Fart i.

Blækspr.1898.42. || især i (mere ell. mindre)
faste forb. (kun de vigtigste er medtagne).

Fart mod den engelske Kyst. Tops.II. 3.

(billedl.:) *Trillende Vover og fraadende
Bølger . .

I
Det er vor Fart mellem Vugge

og Gxz.\.Boye.AD.I.62. \\ i flt. om vidtløf-

tige, langvarige rejser (jf. være paa farten
u. bet. 1.2 samt farte 1^. Winth.Haandt.102.
Han fortalte om sine Farter som rejsende
SkuespLller./ScAa«d.SjP.575. (han) begyndte
(atter) paa sine Farter, saa ivrigt, at han

f aa farten, (nu næppe br.) komme i hurtig 30 kun sjældent var hjemme to Døgn i Træk
bevægelse. De kan troe, jeg fik Farten, da
denne EfterretningJ'o ; om et overfald) kom.
Hrz.III.309. smst.VI.110. faa ell. sætte
fart i (noget), sætte i hurtig ell. hurtigere

bevægelse. Kan Du faa lidt Fart i Lemmer-
ne, hvaå. Schand.BS.187. (overf.:) han har
forstaaet at sætte fart i forretningen j have
fart paa (sj.: have fart i sig. Schand.IF.
195), bevæge sig hurtigt, i en fart eU. (nu

JPJac.I1.220.

4) ^ tid, i hvilken en sømand har fa-
ret til søs. SaWIl.760.

5) (jf. fare med u. H. fare 3j maade

^

hvorpaa man behandler noget; kun i
ssg. Medfart.

6) (videre udvikling af bet. 1.8; nu kun i

ssgr. som Overfart^ sted, hvor sejlads
foreg aar. Den 24 Dec. var Farten ved

l.br.; jf.: „Talespr.'' Levin.) med en fart 40 dette Belt gandske ryddelig for lis. .ådr.

(Aab.l8.21(Chr.Vl). Abc.l4. Oehl.F.8), hur-

tigt; ilsomt. I kan gjerne kaste det ind ad
Vinduet, men i en Fart maa det være.
Heib.Poet.IIL406. Sehand.BS.271. RistER.
43. i farten, midt i en ht^rtiff bevægelse.

Kierk.1.74. Mine Soldater, som er i Farten,
springer. B^osfy. G.55. i(fuld)fart,i hurtig
bevægelse; med (den størst mulige) hastighed.

VSO. i Amazoneslaget har (Rubens) malt

yil762.5.
Fart-, i ssgr. ['fa-rd-; if^rd-] til Fart 1.3.

farte, v. [jta-rda; ^fvrdé]° -ede. (som no,

farta, (om skib) glide frem, skyde fart (jf.
bornh. farta i sa. bet. Esp.68), afl. af Fart

(jf. især bet. I.2 og 3 slutn.); i skriftspr.

næppe før 1850, mgl. endnu i MO.) 1) (især
dagl.) om person : være paa farten; rejse
rundt; strejfe om; flakke om; oftest i

den uimodstaaelige Vælde i Fart. brandes. 50 /br6. m. adv., især om(kring), rundt.
XI.201. rytteren nærmede sig i fuld fart I

skyde (ogs. (især ^) gøre ell. \øhe) (goå
osv.) fart, bevæge sig hurtigt. *Som Fugl i

Luften skyder Fart. Gh-undtv. PS. VI. 381.
Vinden var med, og Jollen gjorde Fart.
Drachm.VT.153. *Skuden gjorde sex Knobs
Fart for Vejret. sa.DJJ.288. Scheller.MarO.
220. (overf.:) Under de nye og behage-
lige Forhold skød hans Forfatterskab øget

TroelsL.X.61. (hun) havde . . en Tid fartet

om paa Gaderne i Haab om at møde ham.
Pont.LP.VI.153. *naar Dagen er endt, | og
Solen er træt af at farte. Sødb.GD.51. de
skulde værsgod lære at sidde til Bords og
ikke farte omkring med et Stykke Mad i

Haanden. AndNx. DM. III. 12 7. Mursvaler
fartende rundt . . over Husene. Frem.DN.
427.

II
m. adv. brugt som efterstillet præp.

Fart. CSPet.Litt.I.630. sætte farten op ell. 60 Jeg har fartet Evroparundt.X)racAm.DGrJ5
fart paa, sætte (en maskine, sig selv osv.) i

hurtigere bevægelse, tage ('stærk(ere) osv.)

fart, faa ('stærk(ere) osv.) fart (paa), be-

væge sig hurtigere (end før). Skibet tog stær-
kere Fart. HCAnd.V.90. nu har toget faaet

fart paa • ofte overf: den Sag skal faae

Blaum.Sk.l93. 2) (trans.; sj.) i forb. farte
(noget) af, gøre færdig i hast. jeg maatte
farte (brevet) af i UastNWGade.OB.87.
3) (bornh.) refl., om arbejde: gaa rask fra
haanden. Esp.425.

t fartiip, adj. (ænyd. d. s.; afl. afFart 2>
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hurtig; snar. *Soelens Vogn
|
Paa himlen

løber fartiff. CiU716.(Thoti4'>lo24.422).

Fart-plan, en. liste over (dampskibes

afgangs- og ankomsttider (jf. Køreplan ofi.).

Schelier.MarO.220. TeknMarO.38.
Far-t«rj, et. flt. -er eU. (nu kun bibl)

d. 8. (Es.18.2. HolbJ)H.II.302. KSelskSkr.

1.284) ell. t -c (Holh.Hh.I.139. ExtrReUli
1722.2. Fasting.(Bahb.LB.J.512)). {cenyd.

far(e)tøi; fra nt. fartiig (ty. fahrzeugy, hoU.

vaartuig; grundbet.: redskab tU at fare

(sejle, køre osv.) i; jf. Køretøj) 1) befor-

dringsmiddel til søs; baad ell. (tidligere iscer:

mindre) skib. EsJ8.2. de smaae Fartøyer,

som (ved broen) pleyede at bindes. Holb.

DHJ.654. (de) tU Ost- og Vestindien de-

stinerte Fartøye.ExtrBeWil722.2. Hvad
min Baad angik, da var den ret et got

Stykke Fartøy. Bobinson.1.53. Skib, Pram,
Baad eUer andet Fartøi. MB. 1810. 603.

Hauch.MfU.157. 'jeg (lod) min Træsko
avancere . . | Til Pæreskude, derpaa til

et Fartøi, |
Saa til Fregat, Tredækker, Xd.-

miralskib. HCJjjd.Z. i 75. den kalkunske
Hane . . pustede sig op som et Fartøi for

fulde Seil.gms^. y.305. flere armerede Far-

tøier, meest smaa Skonnerter og Cuttere,

laae parate til at afgaae til Nordlandene.
HBDhlp.1.219. Da mødte de et underligt

Fartøj, det var et Dejtrug, hvori der sad

en eiiUg gammel Kælling. SvGrundtv.FÆ.
1.52. Feilb. billedl.: Det skal indrømmes,
. . at (forfatterens) Fartøj ikke særligt ud-
mærker sig ved Dybgaaende.Ip8en.XPJ 75.

Det var atter her en Englænder, der maatte
bringe Geologiens Fartøj paa ret Køl. Na-
iurensV.1915.363. ^ ^ om en af de tU et

(orlogsjskib hørende baade (joUe, chalup, bar-

kasse osv.; jf. Agterfartøj j. SøkrigsA.(1752).

§173. (der er) Fartøi i Land fra Vagtekibet.

LEft.1810.98. HBDhlp.I.156. SchellerMar
O.220. H ^t ro paa eet fartøj o: m. aUe

fartøjets aarer samtidig (i takt). OrdbS. ogs.

:

hale paa eet fartøj o: paa een gang. Sal.

VIII.339. il
hertil (iscer ^ tU bet. ..skibs-

baad"): Fartøjs-aare, -anker, -besætning,

-brog (o: sele, der i søgang støtter den i et

skib ophcengte baad. Scheller.MarO.151),
-dræg (o: særlig let dræg. Sal.-VII.768), -ej-

er, -flag, -linie (d: opmaalingslinie fra op-

maalingsskibet til de udsendte baade ved sø-

opmaaling. Scheller.MarO.221), -model, -sejl,

-stik (d. s. s. -linie ; smstJ.02), -tilbehør ofl.

2) t transportmiddel til lands; køretøj;
vogn. *(poeteme) har mig (o: Merkur) ey
Siordt dend ære

|
At unde mig een Vogn,

a (o : skønt) De til hver en Gud
|
Et Far-

tøy rundelig dog haver delet uå.Kom&røn-
neg.I.162. vore smaa letgaUoperende Bluf-

fer, synes . . formedelst deres Hurtighed,
at være et beqvemt Fartøj tU dette Brug
(o: til ildebrand). Politievennen.1798199. 262.
En Carriol, en Holsteensk Vogn, er ikke
et beqvemt og sikkert Fartøi.FSO. -vand,
et. (t Fare-. Brors.296. E Wolff.(1779)). jf.:

t (ingen maa) legge sig midt Farvaters.

Forordn.^^U1744.§7. (cenyi. far(e)vand; efter

AoH. vaarwater) sejlbar del af hav, fjord
osv. De Skibe, som Ugge for Anker i aa-

bet Farvand. DL.4—3—9 (jf. aaben 4a;.

Kommer et Skib paa (nu: i) det Farvand,
som grundt er. smst.4—3—20. Holb.llJ.1.2.

(han rensede) de Danske Faervande for Søe-
røvere. EPont.(EBelskSkrJI.124). Farvan-
det mellem Aarhuus og Callundborg. MaU.

10 SgH.333. jeg har været i saa mange Slags
Farvand . . men jeg synes dog altid, at

Østersøen er det mærkværdigste Farvand
af dem alle. Drachm.KK.4. Farvandet er

ikke vanskeligt i sigtbart Vejr og om Da-
gen. VortLand.^''/*1905.1.sp.5. Feilb. be-
skyttet farvand, se u. beskytte 2. frit, snæ-
vert, lukket farvand, se fri osv. | (billedl.)

Jeg haaber, at I omsonst seyler paa disse

Farvande (o : ikke opnaar her, hvad 1 ønsker).

å) HolbJ*hHosJI.4. Ihl hvad seer jeg! Jeg
er jo i det rette Farvand (o: er gaaet rig-

tig). Heib.Poet.VII.253. I en Provinsby er
l'Hombren det nevtrale Farvand, hvor alle

Flag vajer fredelig ved Siden af hverandre.
Schand.AE.164. (korridorens) snævre Yax-
wanå. sa.SBJ89. En Mand, som ikke var
kendt i vore Farvande . . vUde maaske
være tilbøjelig til at betragte (Høven og
Heiberg) som to lige stemte Sjæle. JLange.

30 111.214. især (m^ dagl.) i udtr. være i

farvandet, (om person, begivenhed osv.)

være i nærheden ell. i vente; „være undei' op-
sejling". Onkel M. er i Farvandet. Han
er paa Øieblikket her. Hrz.XVI.243. Da-
Ula, der ligger og keder sig, faar altsaa

Besøg af Filisterhøvdingen . . som fortæl-

ler hende, at Samson er i Farvandet. SvLa.
SD.94. Er der Børn i Farvandet (o : i nær-
heden af en cyklistj da ring altid. Cyclehb.42.

40 II
hertil ^: Farvands-afmærkning, -beskri-

velse, -kendt ofl. -vater, et. se -vand.
I. Farve, en. ['fcrva; 'farva] farve

(d. V. s. farve). Høysg.AG.119. flt. -r. {glda.

farge, færgæ; fra mnt. varwe, verwe, ty.

farbe; det ægte nord. ord er Lød; jf. Kulør)
1) sanseindtryk (fornemmelse), som opstaar,

naar lysstraaler af en vis bølgebredde træffer

øjet (fx. rødt, grønt); i videre forstand ogs.

om indtryk fremkaldt ved samtidig paavirk-
50 ning af lysstraaler af forsk, bølgebredde (fx.

hvidt, brunt) ell. om den mere eU. mtndr«
fuldstcendige fravcerelse af lysstraaler (sort);

ogs. om den egenskab ved et legeme, at det

(alene ell. foirtrinsvis) udsender eU. tilbage-

kaster lysstraaler af en vis bølgebredde, t.l)

i al alm. om (eders synder) vare røde, som
skarlagenets farve (1871: røde som Skar-
lagen). Es.lJ8(Chr.VI). en kiortel af ad-
skillige farver (1871: en broget Kjortel^.

60 lMos.37.3(Chr.VI). (vandet) har faaet en
hvid Farve . . Det er bleven til en oprig-

tig sød Fløde. HolbMpbJI.2. »Med tusind
Farver brammer NegUken. BahbJPoetF.il.
53. Oehl.VS.59. *Lette Bølge! naar du
blaaner, I Gjennemsigtig, lys og klar,

|

Himlens Farveskjær du laaner,
| Selv du
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ingen Farve har. Heib. Poet.IX.23. (de)

blanke Haar . . spille i den behagelige
Farve mellem Blond og Bruunt. Gylb.No-
vel.II.129. •Blomster milde

|
Med Farve

og med Duft. ilfSans. S. 76. jf.: de røde
elementer (o: i en bog) er anvendt med
sikker smag, så at de virker som farve
og ikke som så ofte andetsteds som ku-
lør. Bogens Verden. II. (1919). 6. tale som
den blinde om farverne, se u. blind
1.2.

II ofte spec. om andre farver end hvidt,

sort ell. graat (jf. farveløs^. 0rst.III.179.
JLange.lI.175. Saa bøjede Telefonens
Traade igen hen over Marken, hvis Jord
var uden Farve. Bang. DuF.l.

||
(æstet.)

m. h. t. bildende kunst: farvegivmng ; kolo-

rit. Af Bonnat lærte nu de unge Dan-
ske at give deres Farve en lan^ højere
YaløT. JLange.1.76. 1.2) ansigtsfarve;
teint. Dan.7.28. Tode.ST.I.112. hun var
noget bleg af Faxve. Eauch.III. 14. især
om ansigtets (kindernes) naturlige rødmossede
farve: den ene Kind (blussede), medens den
anden var forladt ai al Farve. Gylb.Novel.
11.272. *meer og meer fra Kinden Far-
ven yeg.PalM.1.105. Søvnen havde for-

frisket hende. Hun havde endog igen
faaet lidt Farve paa Kinderne. Pont.BH.
27. skifte farve ('f faixer. Moth.FSé.
KomGrønneg.1.335), blegne ell. rødme. Jer
Ansigt skifted strax Farve, maaskee at jeg
giør bedre at jeg tier stiUe. KomGrønneg.
1.287. Kierk.yi.337. Da skiftede Kongen
FaTye(Chr.'VI: Da skiftedes kongens farve^.

Dan. 5. 6.
\\ f om hidfarven hos folk, der

ikke er af ublandet hvid (europæisk) afstam-
ning (jf. u. farvet 1.2^. Negerslaverne blive
at behandle efter særskilte Regler, lige-

som ogsaa de frie af Farven . . staae un-
der særskilte Regler. ASØrsted.Haandb.I.o.
1.3) om farve(r) (l.i), som findes i vaaben-
skjol det ell. bruges som landes, byers, slæg-

ters ell. enkeltpersoners kendingstegn. en vis,

skjøn Dame, hvis Farve I bærer. Jn^'.Æ^M.

1.108. Schand.AE.178. *Purpur og Guld,— det er en Konges Farver. Recke.BB.37.
*De kan spærre med Farver og med Pæle,

|

de kan lokke med Løfter og med Løn.
Ottosen.S.35. konkurrencen endte med sejr

for de danske farver (^o : for Danmark, den
ell. de danske deltagere)

j

2) (konkr.) stof, som udmærker sig ved
at have (ell. kunne meddele) stærk farve (l.i).

2.1) stof, som anvendes til at meddele farve
(l.i).

II stof (opløsning), der anvendes til tøj-

farvning. CVarg.Farve-Bog.(1773).42. Far-
ven (skal) befæstes saaledes (i tøjet), at

den sidder godt fast og modstaar Slid og
'Wasknmg.Sal?VII.769. }\ malerfarve. Ez.
23.14(Chr.VI). *Hvorledes kan jeg uden
Farver male? Oehl. C. 165. E.CAnd.X.539.
Krøyers Streg og Zahrtmanns Farver.Vilh
And.FM.193. ofte (billedl.) i forb. som male,
skildre med de rette farver (o: sandt,

ubarmhjertigt), med stærke farver (o:

overdrevent), med mørke farver (o: for-

værrende) ofl. Tsaren og hans undersaat-
ter (afmales her og der) med farver, som
dennem lidet pryder. JJuel.1. *Med ret-
te Farve sligt umag dig at aimale.Holb.
Paars.4. *Han Krigens Grusomhed med
sorte Farver maler. NordBrun.ET.21. An-
dre have skildret . . denne Fordærvelse
med Sandhedens levende Farver. EngeUt.

Nat.ll. Med stærke Farver skildrede Fa-
10 deren Jødernes Trældom og Nød. Gold-

schm.I.30. sætte farve paa o?^w., besmykke,
(jeg) drister mig ikke til at sætte Farve
paa denne Dames Fejl. Holb.Heltind.1.298.
sa.LSk.III.ll. Falst.0vid.25. VSO. nu
mest i bet.: overdrive (en historie olgn.); male
med stærke farver; „sætte kulør paa". \\(især
spot.) sminke. Moth.F84. vAph.(1759). hun,
har rigelig farve paa kinderne

j || Y dyb-
blaat farvepulver (smalte), der bruges tit

20 emaille; blaafarve; „kulør". VareL.^704.
||

(bogtr.) tryksværte. VSO. Sal.III.268. (man
fik morgenavisen) friskt duftende af fugtig
Fsurve. PoVViil915.5.

\\
(garv.) d.s.s. l.Bry.

Sal.XII.49.
II

(guldsm.) opløsning (bejdse),

der udtrækker de uædle metaller af overfladen
paa guld, saa metallets farve forhøjes; guld-
farve (jf. II. farve 1.2 slutn.). OrdbS. 2.2)^

(jæg.) blod af vildt (jf. IL farve 2). Vig
Møll.EJ.193.'

30 3) ^ en af de fire signaturer (hjerter^

klør, ruder, spar) i kortspil; „kulør". *far-

ven fait
|
Contrær. Cit.ca.l700.(NkS4''820b.

219). Spillebog.(1786).3. lige saa latterligt

som i Kortspil at ville stikke bedste Farve
med simiiel Fwrve. Kierk.XIV.173. De kan
meget let faae et Kort op i en Farve,
hvori De forøvrigt Intet har, og da risi-

kerer De at blive heet. Scharling.N. 321.
VortHj.IVl.44. lang farve, farve, hvori

40 spilleren har en lang række kort. smst.58. be-
kende, svige, svigte farve(n), se be-
kende (5) osv.

Il
spec. : trumf i spillet. Hvad er

denne Gang Farven? VSO. VortHj.IV1.5L
4) 03 overf. brug af bet. i.i. 4.1) særpræg

m. h. t. mening, sprogstil osv. Stilens for-

skieUige Farve synes at røbe flere For-
fattere. FSO. Folks Dom . . laaner sin Farve
af Tilfældigheder. Tolderl.F.II.8. JohsSteen-
str.HD.153. || ofte om partipræg m. h. t. po-

50 litik, litterær smag olgn. jeg er uden poli-

tisk Fsa:ve. Heib.Poet.V.25. I literær Hen-
seende var Husets Farve den at hylde
'Byron.Brandes.IX.349. Jeg har talt med
en Mængde Mennesker, alleslags Folk,
Venner og Modstandere af enhver Farve
og Kulør. EBrand.GG. 8. 4.2) m. h. t. stem-
me, tone olgn.: klang, hans Stemmes Farve
er mørk eller dyster, dens Lyd klagende
og forknyt. Brandes.XIII.347. Af de tyske

60 Mestre kunde Franskmændene lære at give
Orkestret Farve og Fylde. HPanumB.M.II.
418. RBergh.M.75.

IL farve, v. ['f^rva; ifaTva] -ede. vbs.

-ing (s. d.), -ning (s. d.), jf. Farveri, (glda.

farge, færge, mnt. varwen, verwen; afl. af
I. Farve

; jf. farvet)
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1) give (noget) en vis farve, l.l) (C3 eU.

fagl.) i al alm.; iscer om stterke, livlige ell.

afvigende farver. •Himlen farver Søen blaa.

OeM.XIXJ69. »Det er den aarle Morgen,
|

Det røde Skjær af Solen
|
Farver den

gamle Frøken, |
Som slomrer i Lænestolen.

Aare9tr.l93. 'De røde Jordbær stod og
farved Gmnåen. PalMJY.311. •Dødsfrygt
farver hans Kinder (o: faar Inndeme W at

blegne). Holst.TJHJ.51. Hendes Kind farve- lo

des aif en let Undseelses Rødme. JfO.
j|

farve sig, ('nn næppe br.) antage en vis

farve. Hendes Kinder farvede sig rødere.
Eic.VIIIJlO. Druerne . . begynde nu at

farve sig.VSO. H ()æg.:jf. u. affarve 2). Naar
Vinterdragten afløses af de røde Sommer-
haar farves \Tlé\jet.VigMøU.HJ.189. U)
give noget farve ved at behandle det med et

farvestof, hånd har giort (et stykke træ) et

ringe dyr liigt, og farvet det rødt og 20

Saat (1871: idet han bestrøg det med
øiime).Visd.l3J4(Chr.VI). nu kun (mods.

malej om behandling, hvorved flydende farve-
stoffer trænger ind i det, der behandles: Tøyet
skal farves hlzat. Høysg.S.47. Garvere og
Felberedere farve deres Huder og Skind.
VSO. Vadmelet blev derpaa sendt til Køb-
staden for at bUve . . farvet. AarbFrborg.
1918.62. farve tøj, træ, ben, haar osv.

\

(abs.:) Aftenen førend man tænker at farve, io
blander man Skedevandet med . . Vand.
CVargJ'arve-Bog.(1773).3.5. | (gtildsm.; jf.
I. Farve 2.1 slutn.) Guldet „farves" gult,

idet man vedBejtsning udtrækker de uædle
Metaller. Wagn.TeJm.280.

2) (jæg.) om vildt: bløde (jf. I. Farve 2j2).

da jeg løfter den (skudte ræv) i Veiret,
farver den stærkt. „Blod er dog aldrig
saa rødt som paa Sne." Baud.GK.312. Emtl
BasmJPB.145. «

3) C9 overf. (jf. I. Farve 4.i): give (no-
get) et særligt præg; præge. Anna havde
Sands for at opfatte de Smaating, som
farve Maleriet (o: gør det livagtigt) for
Iagttageren. CBemhJII.363. Ordene farve-
des af en Stemning hos ham selv, som
bebrejdede ham, at han ikke handlede.
Schand.Ai:j2oO.

4) særlige forb. m. adv. 4.1) farve af (jf. ty.

abfårben; sml. ogs. affarve; 1. br.) smitte af. 50
MothJ'80. Det Klæde farver ai.VSO. Ludv.

||
biUedl. den stærkt opblomstrende Maria-

ayrkelse (har) paa mange Maader farvet
af paa Trubadurelskoven.FFedJSJoo. 4.2)

farve om, farve paa ny (i samme eU. (nu
især) en anden farve). MothJF8o. VSO. e. br.

4.3) farve op, farve paa ny (i en anden eU.

(nu især) samme farve). Disse Baand kan
farves op.VSO. WilstJ)JJ16. e.br.

Farve-, t ssgr. i reglen af I. Farve Cla «>
eU. 2a), jf. dog -bad, -bog; undertiden veks-

lende m. ssgr. m. Farver-, se Farver-. | af
de mange udeladte ssgr. (især Q) ell. fagl.)
kan nævnes sotn eksempler: Farve-afskyg-
ning, -blanding, -bleg, -effekt, -fabrik, -fat-

tig, -forandring, -fornemmelse, -fotografi,

-glød, -handel, -handler, -industri, -lære,
-maaUng, -nuance, -prægtig, -radering,
-rivning, -skøn(hed), -straalende, -virkning,
-vædske 1 1 plantenavne svarer forleddet ofte

til et tinctorius t det lat. ar&navn og be-

tegner da en plante, der bliver ell. er blevet

anvendt som farvestof, især til tøjfarvning.
-adspredelse, en. (fys.) spredning af
farvestraaler (dispersion; jf. -spredningj.
ChristiansJ'ys.^601. -baaMO, et.paa skrive-

maskine : papirbaand m. farve, som rammes
af typerne og giver aftryk af disse paa pa-
piret. VareL.^212. -bad, et. [1.2a ell. n.1.2)

(jf. I. Bad 2.1 slutn.; fagl.) Opskrifter paa
Farvebadets Sammensætmng.Sa/.'yiI.769.
-beskyttelse, en. (zool.) den beskyttelse

mod farer, som dyr har i at ligne den om-
givende natur i farver (jf. Beskyttelses-
lighed;. SalVIJ45. -blind, adj. som (heU
ell. delvis) mangler evnen til at skelne farver
fra hinanden. BrandesJ.o24. SaWII.762.

8 overf. farveblind paa Øjnene eller paa
\?e\ejiJKrErsl.Hr.LSLundogrProfessoreme".

(1S95).10. -bog^, en. [n.1.2] vejledning i

farvning. Farve-Bog. CVarg.(bogtitelJ773}.
VSO. MO. Larsen, -brydiuiis, en. (nu
1. br.) overgang, nuance i farvejr). *Hvor
forskieUig Farvebrydning altid ny og
?rægtig spiller. iottsJ*o|)€.90. HøyenJR.274.
-bræt, et. palet. (KalkJ.ol3). vAph.

(1759). VSO. -bue, en. (poet.) om regnbuen.
Sta/feldt.(MO.). Heib.Poet.IX.282. PalM.
IV.388. -eg, en. (ogs. Farver-. VareL.*635).
S( Quercus tinctoria Bartr. ASØrsted. Fri-
lands-Trævæxten. (1864-67). 165. SaUVII.
767. -Cri, adj. (1. br.) som er uden farver, især
om hvad der ikke bør være farvet (jf. -\øs).

farvefrit Lys. Ørst.IIlJ98. MO. jf. Farve-
frihed. SaZ.»J.375. -C»ls«ai, adj. (fot.)

om fotografiskplade. StocTiholmJFoto^. -g,WLHr

senrt, en. S^ Anthemis tinctoria L. VareL?
213. MentzOæi.333. f-sinster, en. {jf. sv.

ginst, visse, ty. ginst(er), visse, gyvel; af lat.

genista, visse) 3f om farvevisse, Genista tinc-

toria L., eU. gyvel, Sarothamnus scoparius
Koch. VareL.(1807)J.314.(jf.-visse). -giv-
ntnS, en. [-igrC-vnenJ paalægning af farve
(m. pensel, presse osv.). Sal.*V11.764. I|

(æstet.) om indbegrebet af de i et kunstværk
anvendte farver: kolorit. MolbJteiseJIIJ43.
JLangeJIIJ.52. biUedl. : (hans forelæsninger
over Dante) lignede saa lidt almindelige
Universitetsforelæsninger med deres mere
nøgterne Farvegivning.7psen.iP.i60. GI

-glad, ad/. 1) som holder meget af (livlige)

farver. VVed.BB.345. JVJensÆE.90. jf.:
en Maler med stor Farve gi æde. JSran<fc8.

X.416. 2) (1. br.) som straaler af farver.
det gnistrende Foraarssolskin og det farve-

flade hzndiS\ab.Schand.SF.124. MadsNiels.
^S.70. -glas, et. (nu næppe br.) farvet

glas. (overf.:) Konstens Farveglas. J»^JEF.
1.218. -benter, en. valse, som winger
tryksværten til farvevalsen i en masJanpresse.

0pfB.-Il.532.
Far-vej, en. {ænyd. far(e)vei, olån. far-
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vegr; jf. farende vej u. II. fare l.i; nu sj.)

vej; færdselsvej; alfarvej. DL.

5

—10—55.

(stenbunkerne) hindre aldeles Færselen paa
Farvejene. Politievennen. 1798199. 347. Du
selv kjørte over det lave Vadested, der
var ingen anden Farvei.IfCAnd. FllJ.i^P.
Havet er Farvel mellem Landene, smsf.

y11.87. jf. : (Tønsherg) synes at ligge uden-
for Turist-Farvej en. Dannebrog.^Is 1904. 2.

sp.5.

Farve-jerd, en. (f Farver-, vAph.
Nath.IV.50). (nu 1. br.)Jordart, der anvendes
som farvestof. Farve-tforder af Ocher og
Brunrødt. EPont. Atlas. 1.48 7. Baff. (1 784).

588. MO. Larsen, f -korn, et. ('Farver-.

vAph.(1764).). C„Kaldes almindeligen Con-
senelle." F/SO.j. om de som farvestof an-
vendte indtørrede cochenilleskjoldlus. Moth.
F84. VSO.
Farvel, et. [fB(r)ivæl] best. f. (især poet.)

-let [-ivæl'a^] (Grundtv.PS.V.9. Ploug.L202.
Tilsk.l920.IL203). flt. (sj.) d. s. (Rahb.Fort.
IL4) ell. -ler [-ivæl'Qr] (Hjortø.Æ.59). {sub-

stantivering af far vel (se II. fare 4.2^) af-
skedshilsenen „far vel"; ogs.: afskeds-

hilsen i alm.; afsked (1). B,eenb.I.171. *Jeg
ynder intet langt Farvel. Oehl.KG.298. *Mig
bæres for, som ret snart i Kvæld

|
At

Gitterværket vil briste;
|
Thi kvidre vil

jeg et ømt Fsirvel. Blich.D.L57. Efterat

have sendt sin Søster det sidste Farvel
og dækket hendes Støv, var Præsten .

.

kommet ind tU Byen. Winth.NDigtn.269.
(han) slog j)aa Ruden til Farvel (o: hans
hilsen bestod i, at han slog paa ruden). Bang.
S.73. *Hér var det, at Farvellet

|

greb mig
som en Sorg. MylÉrich.Is.67. \\ uegl. *Solen
brød frem gjennem Skyernes Hær

|
og

sendte dem (o : Huitfeldt og hans mænd) Li-

vets Farvel. Ploug.1.296. De to ubetydelige
Skitser er Henrik Pontoppidans Goddag og
Farvel tU Firsernes København. FtZ/i3.wd.

HP.19.
II
tage farvel (med), (l.br.)sige

„far vel" (til); tage afsked (med). *det er

mod Heltes Skik
|
Ved saadan Leilighed

(o: en tvekamp) Farvel at tage
|
Med Ven-

ner, Børn og Ægtemage. Storm.FF.123.
Sibb.IL202. (han) to^ Farvel med Gæ-
sterne. Bang.SE.344. (saa) tog Selskabet
Farvel. Bergstedt.A.136. uegl: naar denne
Politiker enten faldt for Aldersgrænsen
eller frivilligt tog Farvel. EBrana.(PoUyB
1921.5.sp.l).

Farve-lade, en ell. (1. br. i rigsspr.)

et (Hjortø. F. 8. KBosenstand. JørgenFang.
(1902).98. Feilb.). [ifBrv8|la-98, ogs. fBrva-

'la'éa] „En Lade eller Kiste, med mange
Rum, hvori Maleren har adskillige Slags

tilberedte Farver." FSO. nu kun om mindre
æske m. smaarum til malerfarver (særlig som
legetøj). *En Farvelade . . |

Til lille Chri-

stoffer. Heib.Poet.L329. Winth.n.81. Legeb.

11.80.
II
overf. (især nedsæt.) om hvad der har

brogede, grelle farver. Ceylon (fandt jeg)

straalende og pragtfuld . . Men iøvrigt .

.

bytter jeg glad hele Farveladen for den

danske Grøftekant i Juni Maaneå. Knud
Pouls.B.lO. -lak, en. (fagl.) forbindelse af
farvestoffer med metaloksyder. YareL? 213.
SaUVLI.766. -lav, en. S( navn paa nogle
lavarter af slægten Roccella, der anvendes som
farvestof (jf. -mosj. Sal.XIII.990. Meyer.
678. -legeme, et. 1) (bot.) celledel, der
indeholder et farvestof. Warm.Bot.144. SaU
VIL266. 2) (nu næppe br.) „det Legemlige

10 i et Maleri; Farvernes Anvendelse og For-
deling." MO. Maleriets Skygge- og Farve-
legeme. Molb.(MO.). -lægge, v. Uegge far-
ver paa (en tegning olgn.); kolorere; især i

perf. part. farvelagt. VVed.BK.113. han
har behandlet de fire Aarstider i en samlet
Række Akvareller, farvelagte Tegninger.
JVJens.(Biget.l910.Julenummer.l2.sp.l). et

farvelagt Danmarkskort
\
uegl. (jf. I. Farve

4.2j; til andre Skildringer har (Berlioz)

20 Orchesteret ganske svagt besat, og just

denne tynde Farvelægning kan virke
saa heåaarenåe. BBergh.M.75. -les, adj.

(1. br. i talespr.) som er uden (stærke, livlige)

farver; hvis farve er ell. nærmer sig til hvidt

ell. graat. vAph.(1759). Hans Ansigt var . .

stort, farveløst og barsk. Blich.III.29. Smer-
ten stod præget om den farveløse Mund.
Goldschm.HjlJ.136. en farveløs Overfrakke
med utallige Flænger og Lapper. Davids.

30 KK.414. Aluminiumforbindelser er farve-

løse. NaturensV. 1914.101. en farveløs (o:

vandklar, gennemsigtig) vædske
\
SaUVII.

770.
II

overf. (jf. I. Farve 4.1^ ; som er uden
(individuelt) særpræg; ofte nedsæt.: ensfor-

mig; kedelig. *Hans Aand er klar somVand;
|

Selv farveløs, modtager den Farven ved
sin Rand

|
Af hvad den kommer nærmest.

Oehl.HK.(1828).182. Alt (andet) i Moskou,
blev smaat og farveløst overfor dette før-

«) ste storartede Indtryk. Holst.IV.209. Jeg
skrev da den tredie (forelæsning) næsten
farveløs i politisk, religiøs og social 'Ren-

seenåe. Brandes.X.81. vel udarbejdede, re-

gelrette, lidt akademisk anstrængte og
farveløse Sætninger. fiørM^.JJ7.3^0. (disse

mænd) gør et farveløst og lidet betyde-
ligtIndtryk.AFms.£D.II.7i. i/". : den blotte,

simple, farveløse (o: objektive) Sandhed.
GoMschm.IV.301. -maaler, en. (fys.) ap-

50 parat til bestemmelse af en farve; kolorimeter.

Sal.X.781. -malt, et. (bryg.) malt, der

ved brænding har faaet en stærk farve, og

som bruges som tilsætning til alm. malt for
at forhøje øllets farve. Sal.XIL.283. -mor-
bærtræ, et. 3( Chlorophora tinctoria Gaud.,
hvis ved bruges som farvestof. VareL.(1807).
L.314. VareL.^213. f -mos, en, et. (ogs. Far-

ver-^. 2( d. s. s. -lav. vAph.(1759). Det er siden

Aar 1725 Farvermassen er bleven dyr. sa.

«) Nath.IL299. VareL.(1807).L.316. CP -mæt-
tet, part. adj. som har kraftige (mattede)

farver, farvemættet Fløil. Gjel.M.3. \\ overf.

(J.P.Jacobsens) Sprog er farvemættet. Bran-
des.IIL.3. -melle, en. (fagl.) mølle, hvor

farver rives. MO. SaWLI.761. -papir,
et. (fagl.) papir til overføring af farve, fx.
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ved aaring (IH), duplikering m. skrivemaskine

08V. Haa,ndgem.o6o. VareL.''213. -plante,
en. plante, hvoraf der kan udrnndes farvestof.

MentzOJ'1.332. SaUYII.767. a-prafft,en.
der kom en Farvepragt over alle Skove.
HCAnd.VIJ48. denne Farvepragt til alle

Sider, blaa Sø og solbrændte Bjærge, og
hvide Sejl . . og røde Blomster. JPJac.
11.241.

Farver, en. {ænyd. fargere; jf. mnt.

varwer(e), verwer(e) ; afl. af n. farve) »«r-

«m, der har (tøj)farvning som erhverv. Holb.

Kh.648. Høy8g.Sd77. Oehl.CJ.68. JPJacJ.
36. Farver-, t s^r. i navne paa farve-

planter olgn. ofte veksUnde tn. Farve-, se Far-
verrøde og Farve-eg, -jord, -kom, -mos,

-urt, -visse | forbigciaet er bl. a. Farver-
dreng, -flag (o: (sort) flag, som farverne
bruger som skiU. Kidde.B.131), -naand-
værk, -lærling, -mester, -svend,
-værksted.
Farve-reseda, en. ^ Reseda luteola L.

(jf.-vnv). Sal.*VII.767.

Farveri, et fit. (i bet. 2 og B) -er.

{ænyd. d. s.; jf. ty. farberei) t) (l.br.) tøj-

farvning som erhverv. Til hele Farveriet
maae (kun bruges) ferskt Vand eller Flod-
Vand. CVaraJ'arve-Bog.(1773).36. SaUVII.
768. lære farveri j 2) sted (værksted, byg-

ning), hvor tøjfarvning drives. Han har kiøbt
Farveriet i Callundborg.FSO. KrakJ.921.
11.373. 3) t vist kun i fit.: farvestoffer. Uld
og Silke, Farverier. OeconT.VI.111.

CP farve-rig, adj. OeU.ND.137. det
farverige (efteraarsløv). TopsJII.347. overf.:

et farverigt Tidsbillede. Brandes. X. 268.
-rod, en. 7nu næppe br.) 1) roden af Olden-
Iandia umbellataL. VareL/1807)J.316. 2) %
Xanthorrhiza apiifolia L'Her. OJXMørch.
AnviisningtU atordn€Træer.(1838)J.3o.
tFarver-r«d(e), en. ('oos. -rødt vAph.

NathJV.481. Farve-rød(e). Moth.F85. Olufs.

(MO.). VSO.). 2( krap, Bubia tinctorum L.;

ogs. om plantens rødder, der anvendes som
farvestof. Moth.€(mvJF17. Baffj[1784).64.
JTuscK204.
Farve-sans, en. 1} evne til at opfatte

farver. ØrstJ.20. SaL*VlI.771. 2) sans for
farvernes skønhed,- harmoni osv. Hun vil for-

modentlig være klædt i en lysegrøn Mor-
genkjole og en himmelblaa Spencer . . thi

endes Farvesands . . er kun middel-
ma&dig. HeibJ*ros.X.531. QJ -skifte, et.

i) d.s. s. -skiftning 1. det vilkaarlige Farve-
skifte . . hos Løvfrøerne. BMøUjyyLJIL
87. 2) (1. br.) farvestribe, der veksler med
andre farvestriber. Drachm.DD.o8. 03 -skif-
ten, en. d. s. s. -skiftning 1. Kierk.XIJ.9.
03 -skiftning, en. \) det ai skifte farve
(især ansigtsfarve). Schand.AE.89. JPJac.
11.285. 2) (nu næppe br.) farvelone; nttance.

Min Fader lærte mig . . at frembringe en
bestandigere Farveskiftning (ved metal-
lemes blanding). Hauch.III.21o. I. -skær,
en. % d.s. s.Engskær. AtterJI.58. II.-skær,
et. (især poet.) OeU.L.I.164. 'De Sale

monne prange
|
Med skjønne Farveskjær.

Heibæoet.III.130. smst.IX.23 (se u. I. Farve
lA). Drachm.VD.236. % overf. Denne Tale
har hele den første Ungdoms friske Farve-
skær, brandes. FJJ.4io. t -smeltning,
en. {efter ty. farbenschmelz) „Farvernes
skiønne Overgang i hverandre; Farve-
glans." MO. man (bør ikke) forekaste Billed-

støtten Mangel af Farvesmæltning. OefU.

ioXDj^K CKMolb£D.403. O -spU, et.

(broget) skiften af livlige farver. Det vex-
lende Farvespil af Lyseguult, Grønt, Rødt
. . som Marker, Enge og . . Høie frem-
bringe. -6a^^es.-DF.X.^04. Det overordenlig
rige Farvespil paa Sommerfuglevingerne
. . henrykte mig. Oehl.Øen.(1824)JI1.273.
Kierk.VIII.263. Drachm.HVJ.32. Sal.* VII.
773. I overf. *(døden) lukker dit Øje til

(

for Livets FarvespU. HannaIrgens.(Arlaud.

ao 587). -spredning, en. (fys.) d. s. s. -ad-

spredelse. Sal?V1.223. -sten, en. 1) (nu
nceppe br.) sien, hvorpaa farver rives. Moth.
F85. MO. 2) S farret sten i mosaik, 'med
Farvesten male I Blomster og Helgener
smaiL lng.RSE.VI.90. -stift, en. kulørt

blyant. VareL.*213. Sal.^VII.773. -stof, et
stof med stcerk farve (der anvendes til farv-
ning). Ørst.ni.l79. Høyeu.S.1109.sp.3. Til-

virkningen af visse Farvestoffer. FremJ)X.
30 580. det mørke Farvestof (i huden). BMøU.
DyLJII.38. -straale, en. Det os fra So-
len tilsendte Lys indeholder en Mang-
foldighed af de forskjellige Farvestraaler.
ØrstJIIJ78. Sal?VI1.761. -suppe, en.

(fagL) flydende farve til t^farvning olgn.

VSO. Peltsværket farves . . paa Bunden af

Haarene, ved at neddyppe nele Skindet i

Farvesuppen. Green. UÉ. 246. Haandgem.
193. Ø-sjrmbolik, en. anvendelse affarver

40 som udtryk for sjælelige stemninger. Sal.* VII.
773. -syn, et. 1) (1. br.) opfattelse af farver,

(kunstnerens) Farvesyn (stfnes ikke) helt op-
klaret DagNyh.^*/a912.Tiaj2.spJ. 2) (med.)
synshaUucination, hvorved der ses (stærke)

farver; kromopsi. Panum.277. AUerJl.39.
farvet, adj.'l^tervQt; 'faTvafJ {afl. afl.

Farve eU. (part. adj.) af H. farve) t) som
har (en vis) farve (atm. i ssgr. som ansigts-,

aske-, bronzefarvet osv.); især: som er af
soen stærk, livlig ell. afvigende farve.

1.1) t al aim. (de havde) farvede Huer paa
deres Hoveder. Ez.23.1o. *(rosenknoppens)
fiine farved' Blade. S<u6.8o. alleslags i^i-

veåe Basuiå. Pamela. 1.20 (jf. bet. 2). 'han
fortryllet beskuer

|
i Luften de tusinde

farvede Buer. F&uldb.IlJ2. Gennem farvet

Glas. Thor La.(bogtiUl.l894). blaat farvet
Glas. YareL.*704. det stærke sollys nød-
vendiggør farvede briller j

(billedl.; jf.
60 bet. B:) se noget gennem farvede bril-

ler, se Brille Ix | spec. fæstet.): som har
for stcerke farver. Vandet er i Billedet

noget farvet KMads.L.65. 1.2) i forsk. spec.

anvendelser | {jf. eng. coloured (people)
samt u. I. Farve 1.2 slutn.) om menneske:
som ikke er af ren hvid (europæisk) afstam-

Vr. Rentrykt »/s 1922 50
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ning. PEMull?246. Othello er en farvet
Mand. JKerfe.F7.5i. Han søgte ikke Sel-

skab med Farvede. OBung.Y.108. SaUVII.
763.

II
(bogtr.) om bogtryk: ikke sort. Sal.

III.268.
IJ

(bot.) om plantedele (kronblade
osv.) : ikke grøn. Træearter.(1799).312. Drejer.
BotTerm.175. 2) til II. farve 1.2: som har
været genstand for farvning. VSO. farvet
Garn. YareL.^273. (hendes haar) var rød-
blond, maaske farvet, for rødblond var Mo-
den paa den Tid. Hjortø.(BerlTid.'y9l921.
15.sp.l). 3) O om anskuelse, udtalelse olgn.

:

som bærer et bestemt (aands)præg. et Ar-
bejde, som . . var stærkt farvet af det
kunstneriske Partis Anskuelser, til hvilket
G. hørte. Schand.TF.IL317. en kristelig

farvet Munkelegende. CKoch.JL.346. || især

:

som ikke bærer præg af et uhildet (objektivt)

syn; (stærkt) subjektiv; ensidig. Jeg vil just

ikke sige, at dit Referat var farvet, men
der gik dog gennem det ligesom en Slags
Beundring og Sympati for dem af de Op-
trædende, der forsvarede det revolutio-

nære Forslag. iV^ans.^Æ. 86. PABosenberg.
HermanBang.(l 912).112.

Farve-teening, en.(isærfagl.) Farve-
tegningen inden i . . Blomster. jØrsf.IIJ.

190. (zebraen) udmærker sig ved sin

smukke Farvetegning. BMøll.I)yL.I.199.
-tone, en. afskygning (nuance) i farve
(især om bløde, dæmpede farver). Molb.Beise.

III. 163. et nypløjet Jordstykkes fløjls-

bløde, sortbruneFarvetoner.2Eis^.e7.16J!. SaU
V1I.775. jf: (et maleris) hele Farvetone.
Brandes.1.469.

|| (overf; 1. br.) den Total-

tilstand . . som betinger vor Karakters
ejendommelige Farvetone. Høffd. SH. 15.

-tryk, et. 1) fremstilling af trykte bil-

leder, kort osv. i en ell. (især) flere farver.

OpfB.^ni3.97. SaUVII.775. 2) billede, der

er trykt i flere farver (især om billigere re-

produktioner). Schand. FrProv. 258. over
min Seng et Farvetryk af den „ubesmit-
tede Vnåfsmgelse'*.Jørg.Liv.III.140. -træ,
et. (fagl.) træsort, der anvendes til (tøj-)

farvning. VSO. i)rachm.LK.131. VareL.^
215. -urt, en. (^Farver-. Funke.(1801).II.
677. YareL.(1807). 1.317). d. s. s. -plante.

YSO. MO.
II

spec. 2f om en italiensk art af
slægten oksetunge. Alkanna tinctoria Tausch.
(VareL.(1807).1.317) ell. om Euphorbia L.
(JTusch.86). -valse, en. (bogtr.) valse,

som fører sværte over paa trykvalsen. SaU
VII.777. -vav, en. 2( d. s. s. -reseda. SaU
VII.767. -veksel, en. (sj.) d. s. s. -skift-

ning 1. Slagskyggerne gave Farvevexel
i det Grønne. HCAnd.VI.145. smst.VII.93.

-visse, en. (f Farver-. VareL.(1807).I.317).

S( GeniMa tinctoria L. (jf. -ginsterj. Landm
B.III.201. SaUVII.767. -ægte, adj. som
ikke falmer ell. taber farven. Vortnj.Ii3.126.

Farvning, en. (j Farving. Moth.F86.
VSO.) {ænyd. farv(n)ing; vbs. til 11. farve)

^)somvbs.vAph.(1759). EWolff'.(1779). Nu
gaaer Farvingen ret for sig. VSO. Farv-
ning af Vin. Sai.* 711.768. i| O til II. farve

3 (jf. bet. 2.2 ndf.). Brandes.XII.64. Haand-
skrifterne kunne belyse den Ændring eller

Farvning, Skildringen har undergaaet. Johs
Steenstr.H.123. 2) GJ maade, hvorpaa noget
er farvet; farvetone. 2.1) i egl. bet. hvert
Træ (har) i Efteraaret sin ejendommelige
Fa.rYmng.IBaunkiær.ID.lll.(søleoparderne)
varierer . . meget, hvad Farvning angaar.
NaturensV.1914.311. 2.2) overf. (jf. II. farve

10 3); præg; „tone", hans politiske . . An-
skuelser antog en ny Farvning. JSrawdes,

11.435. en Mand . . hvis Følelser . . var
af nordisk Farvning, for hvem Kærlighed
var Inderlighed, Qvaheå.Blaum.Sk.l69. 3)
(konkr.; nu næppe br.) saa meget tøj, som
(kan) farves paa een gang. Moth.F86. Nu
har han samlet til en heel Farvning. VSO.

I. Fas, en. [fa-'s] flt. -e(r) [ifa-sa(r)] (fra
ty. fase i sa. bet., af lat. facies, ansigt, se

20 Facade; jf. III. fase) afskraanet kant;
skraaflade (fx. paa en bjælke), hvis (tøm-
meret) har en mindre Bomkant, kan det
maaske tillades at danne Fas eller Skraa-
ning paa Kanterne. Gnudtzm.Husb.138. Ar-
bejdsløn.21. den tilslebne Flade („Fasen")
(paa et høvljærn). IIaandv.151.

II. Fas, et. se I. Fjas.

Fasan, en. [fa'sa'«] flt. -er. {ænyd. pha-
sian, fasan, fisan, sv. ty. fasan, eng. phea-

30 sant; af gr. phasianos, fugl fra floden Phasis
i Kolchis) \ navn paa en gruppe hønsefugle,

Phasianinæ; spec. om Phasianus Colchicus L.
JJuel.13. her er Høns, Phasaner, Giæs,
Duer og andre Fugle. FrSneed.1.487. *Bag-
værk og Frugter? Fiskemad? Fasaner?

|

Min Livret! Oehl.A.123. BMøll.DyL.II.217.
SaVVII.778. Fasan-due, en./^fasan-
lignende dueart, Otidiphaps nobilis L. SaL
V.549. BøvP.II.575. Fasaneri, et. [fa-

40 sana'ri'] flt. -er. opdrætning af fasaner; ogs.:

sted, hvor fasanopdrætning foregaar i større

stil. VSO. Fasaneriet (ved Frederiksberg

slot) befandt sig der, hvor Fasangaarden
nu er. Davids.KK.92. Tops.II.199. Frede-
rik den Anden (holdt) i Dyrehaven ved
Frederiksborg . . et Fasaneri, som Hans
Fasanmand torestoå. TroelsL.V. 82. SaU
VII.779. tamt fasaneri, opdrætning af
fasaner i fasangaarde. Hag.IV.39. vildt

50 fasaneri, opdrætning af fasaner i natur-
tilstand. Bogan.I.12. Fasan-fugl, en.

V 1) (nu næppe br.) d. s. s. Fasan. VSO.
2) (zool.) navn paa en familie af hønse-

fuglene, Phasianidæ. Fasanfuglene deles
i 2 Underfamilier, Agerhøns . . og Fasaner.
SaUVII.778. -gaard, en. indhegning ell.

gaard, hvor der drives fasaneri. Moth.F86.
EPont.Atlas.II.226. BMøU.DyL.II.219. -ha-
ne, en. han-fasan. vAph.Nath.II.302. Bo-

60 gan. 1. 138. f -have, en. d. s. s. -gaard.

Moth.F86. JJuel.l3. vAph.(1759). -hund,
en. (jæg.) hund afrettet til fasanjagt. VSO.
Hag.IV.39. -hene, en. hun-fasan. vAph.

(1759). VSO. e. br. -jæger, en. person

(jæger), der arbejder ved et fasaneri (jf,

-mester;. VSO. Bogan.I.13. DagNyh.^Vit
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1912.Till.2.sp.o. -kylling, en. unge af
fasan. SaUY11.780. -mester, en. (foræld.)

person, der forestaar et fasaneri (jf. -jægerj.

MothJ'86. EPont.AtlasJJ.226. VigMøH.HJ.
195. -stikning, en. (jæg.) krybskytteri,

hvorved fasanerne om natten dræbes med lange

pigkæppe. Hag.IV.39. -træ, et. {efter eng.

pheasant-wood) T rødbrunt, stribet ved af
Andira inermis H.B.K. VareL.^603. -Tand-
hene, en. % fasanlignende vandhøne, Hy-
drophasianus chirurgus L. BøvPJI.190.
Fas-binder, en. ['faS|ben'ar] (ænyd.

d. 8.; fra ty. fassbinder, af fass, fad, se I.

Fad; foræld.) rf, s. s. Fadbinder. Jean Mau-
rel . . indtegnes udi vitn tapper langet .

.

nanseet hånd icke hos en vintapper eller

faszbinder . . i tree aar for svend haver
tient. Cit.l706.(KbhDipl.VII.785). vAph.
(1764). Eallager.128. Baden.JurO.1.145.
Nystrøm.KO.65. -binderi, et. ['fas-] (for-

æld.) d. s. s. Fadbinderi. CitJ703.(KbhDipl.
VI1.713). PUhl845.

I. Fase, en. ['fasa] flt. -r. (fra fr. phase,

af gr. phåsis, tilsyneladelse , afl. af phai-
nesthai, vise sig, jf. Fantasi, Fænomen)
I) (astr.) skiftende udseende, som maa-
nen og visse planeter har efter deres forskel-

lige stilling til solen og jorden. Maanen
(gennemløber) i hver af Aarets Maaneder
sine fire Phzser. EeibærosJX.59. Sal* VII.
781. 2) O afsnit inden for et menneskes
liv, en sags udvikling osv.; udviklingstrin;
stadium; periode. Den (o: sjælen i Hei-
bergs „En Sjæl efter Døden") repræsenterer
en heel Face af vort Bevidsthedsliv. Mart.
(Fædrel.lS41.sp.3213). Schand.O.L134. Han
gennemgik forskellige Faser, kaldte sig
først Abbed F., derefter Chevalier F., ende-
lig simpelthen Monsieur F. Brandes.Volt.il.
69. nu begyndte der en ny Fase i hans Liv.
Naturligvis er det ogsaa her en Kvinde,
der griber ind. Wied.S.4o. den ene Til-

stand (o: hos en sindssyg) . . udvikler sig
af den anden, saa at de enkelte Tilfælde
vise skiftende Phaser. EPont.Psychiatr.I.80.
en ny Face i den nordiske Filologis Ud-
vikling. CSPetXitt.I.60.5. 3) (fys. ell. kern.)

tilstandsform, hvori et stof optræder ; ogs.:

bestanddel, hvoraf et heterogent stof er

sammensat. Is, Vand og Damp er Vandets
Faser. SaUVII.782. Feldspat, Kvarts og
Glimmer er . . Granittens Faser. smst. ^
(fys. ell. 0) om vekslende tilstande under en
periodisk proces (fx. lyd- ell. lyssvingninger)

(jf. Faseforskel^. OrdbS. Q spec. m. h. t. elek-

trisk vekselstrøm om visse varierende størrelser,

fx. spænding og strømstyrke, der vel har sam-
me variationsperiode , men ikke har deres
maksimale værdier samtidig; ogs. (konkr.)
om de hertil svarende beviklinger i veksel-

strømmaskinens ankre, ell. om de enkelte led-

ninger i ledningsnet for vekselstrøm. HJes-
persenJ:iektroteknikJI.(1901)JS59. SaUVIL
782
IL Fase, en. ['fa-sal flt. -r. (fra ty. fa-

se(r); jf. Fasergips, -kul; sml. ogs. Fis 2,

fjæse; si.) trævl; (planie)fiber. Tørve-
smuld, hvorfra Støvet er fjæmet, saa kun
Faser og Trævler er tilbage. Po/.^/jJ 90^.

IIL fase, V. ["fasa] -ede. (afl. af I. Fas)
fase af, d. s. s. affase. OrdbS.
Fase-forskel, en. [1.4] (fys) Stemme-

gaflernes Toneforhold, deres Udsving og-

Forskellen i den Tid, der ligger mellem
Begyndelsen af deres Svingninger eller,

10 hvad der kaldes Svingningernes Fase-
forskel. PaMteenJ'.568. -forskudt, part.
adj. [L4] (fys. ell. 0) Naar to Vekselstrøm-
me ell. to Vekselspændinger ell. en Vek-
selstrøm og en Vekselspænding med sam-
me Periodetal ikke gennemløber deres
maksimale Værdier paa samme Tidspunkt,
siges de at være faseforskudte. Sa/.'TJJ.
782. -forskydning, en. [L4] (fys. ell. 0)
den tid, der forløber ml. to faseforskudte strøm-

20 mes maksimale værdier. Hag. IV. 40. Sal.*

VII.732.

t Faseoler, pi. (ogs. Fisoler^. (fra ty.

faseole, fisole, mht. phasol, af gr. phaséo-
los, phasiolos, phåsélos) 2( navn paa (frøene,
bælgene af) havebønne, Phaseolus vulgaris

L. JBadenJ'rO.II. J/". Fasolbønne r. JD
Just.HavevæsenetJII.(l 7 74).63.

Faser-gips, en. -kul, et. ['fasar-l

(første led af ty. faser, se II. Fase; fagl.)

30 gips ell. kul m. trævlet struktur. VareL.'*215.

Fase-spænding, en. [1.4] (fys. eli. 0)
spændingen i de enkelte faser ell. spændingen
ml. to af faserne. Hag.IV.40. jf. SaUVII.
782. -stram, en. [1.4] (fys. ell. 0) strøm-
men i de enkelte faser. Hag.IV.40.
-faset, adj. [-ifaC'saq (afl.Fase 4; fys.

ell. 0) i ssgr. som en-, fler-, trefaset, om
vekselstrøms-anlæg ell.-maskiner medl, flere, 3
(osv.) faser. HHolst.ElektrJI.198. Sal.* VII.

40 782.

fashionabel, adj. [faJo'na-b(a)l ell. m.
eng. udtale] (laant i 1. tredjedel af 19. aarh.

fra eng. fashionable, afl. af fashion, der
egl. er sa. ord som FaQon; nu ofte spot.}

som er i overensstemmelse m. (den tone-

angivende verdens) skik og brug; som (i

øjeblikket) er højeste mode; fin; elegant
(1); moderne, (dukken var) fin og fasjo-

nable pyntet. Grundtv.E.132. Romanens
50 lette, fashionable, nu og da tvunget let-

færdige Tone. Brandes. 1X.296. saasnart
det blot lykkes at faa Badet gjort . . fa-

shionabelt ved nogle højfomemme Perso-
ners 'Nærværelse, smst. XV. 378. Den før
saa latterliggjorte Menighed er i Øjeblik-
ket paa Veje til at blive fashionable, dens
Kristendomsopfattelse ifærd med at blive
ophøjet til Statsreligion. P<m<J^i.o6i. Ho-
vedstadens fashionable Krese. AdHansen.

60 Den engJitteratursHist.(1902).99.
faske, v. se fjaske.

Faskin, en. se Faskine. Faskin-,
i ssgr. [fa'sgi'Cn-] (især fagl.) af Faskine.
-bænk, en. stillads, hvorpaa grenene lægges

under bindingen af faskiner. MilConv.III.9.
LandboJLoO. -dræn, et. (landbr.) Landb

50'
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O.II.50. Faskine, en. [fa'sgrna] (sj.

Faskin. [fa'sgi-'w] MilTeknO.67). flt -r. (som
ty. faschine, eng. fr. fascine, af lat. fascina,

risknippe, afl. af fascis, hundt; især fagl.

(Uflandbr.m.m.)) sammenbundet knippe
af grene (ris), der anvendes ved skanse-

bygning, anlæg af dæmninger, drænings-
anlæg osv. Moth.Conv.F20. binde Faskiner.
vAph.(1759). Råbe kan ikke danne Batteri,

iormedelst han mangler Faskiner. Etlar. lo

SB.483. Drachm.DM.15. Først kom Gar-
den med Skytset, forsynet med Faskiner
og Bræder tU at sætte over Grøfterne
med. Fabricius.D. II. 68. Andres. Klitf. 263.
Bønnelycke.Sp.213. Faskin-kniv, en.

(sj. Faskine-. MIt.1841.91). svær kniv, der
anvendes ved forfærdigelse af faskiner. Mil
TeknO.68. LandbO.II.51. -madras, en.

flad opbygning af faskiner, der anvendes
som fundament ell. bundsikring. SaWII. 20

783. -pølse, en. d. s. s. Bindefaskine. SaU
VII. 783. -snare, en. (risene snøres) sam-
men med en Faskinsnøre, d. v. s. en stærk
Snor med en Stok . . i hver Ende. Landb
0.II.51.

Fasol-bønne, en. se Faseoler,

t fasonlig:, adj. (jf. sv. fasonlig; fra
nt. fassuunlik ell. holl. fatsoenlijk; ofFa^on;

jf. ufasonlig) som har en god „fagon" ell.

maade at opiræde paa ; sømmelig, ordent- 30

lig i væsen ell. manerer; velopdragen;
„manerlig"; flink. *Hand (o: et vædder-
lam) sprang som en fasonlig knægt

|
Paa

hvide been og Sorte. Cit.ca.l700.(Thott4°

1525.213).
Fasse, en. se Fars.

I. fast, adj. [fasd] Høysg.AG.366. (æda.
fastær, oW«. fastr, e«^. fast, ty. test; sa.ord
er egl. II. og III. fast)

1) som ikke bevæges ell. flyttes. 1.1) i 40

al alm.: som ikke (aldeles ikke ell. ikke i

øjeblikket) ell. kun m. besvær ell. m. an-
vendelse af vold kan flyttes fra sin
plads; ubevægelig, (nu især i faste forb.).

Sorgen har hæfted for faste Rødder, di

lar sig icke saa let udrydde. ifomGrønne^'.
1.267. Efter denne Lære er der heller intet

Fast, Alt er i evig Bevægelse. Hauch.MfU.
192. Hvor Musevaagen er vant tU at have
Fred, ligger den ret fast paa sine Æg, 50

saaledes at man kan gaa forbi Redetræet,
uden at den lader sig forstyrre. NaturensY.
1914.145.

II
i forb. m. (som regel) tryksvagt

verbum (nu alm. ubøjet (jf. FalkT.Synt.107.

Mikkels.0rdf.209), tidligere ogs. bøjet: indtil

de Svenske kunde sætte sig faste udi Po-
len (o: sætte sig i fast besiddelse af P.; for-

skanse sig). IIolb.DH.III.194. *andre bidske
Dyr til Døden henger faste. Falst.0vid.62.

Pengene sidde faste paa din Fader (o:60

han vil nødig give dem fra sig). Oehl.ØS.183.

Endnu staae Mure og Piller saa faste, at

de kunne trodse mange Aarhundreder.
Molb.Dagb.137) ved trans, v.: binde, kli-

stre, lime, nagle fast osv., anbringe urokke-

ligt (fæstne) ved at binde, klistre osv. (jf.

fastbinde osv.). *Henrykkelse nagled min
bævende Fod | Urokkelig fast til det Sted,
hvor jeg stoå. Bagges.NblD.263. *Kun for
at binde dig end mere fast,

|
Guldkjeden

Jeg om dig hænger. IIrz.D.II.121. spec:
bide sig fast, se I. bide 1.2. gøre fast,
(især A,) fæste, gøre skibet tast. Moth.F88.
Sal.yiII.230.jfBobinson.I.14. holde (no-
get; ogs.: sig) fast, holde fast ved ell.

(1. br.) paa. 1. hindre i at bevæge sig, flytte

sig, forsvinde; ikke slippe, hold den fast,

som altid vil tjene A\g.Sir.23.7. *De Bøl-
ger de brusede over dem brat;

|
De tvende

holdt fast ved \Ananåeu.Blich.D.II.115.
•Forbløffet holdt sig Biørnen fast:

|
den

havde aldrig lært at riae,
|
Balancen var

dens svage Siåe. Kaalund.124. naar An-
keret ikke kan holde Fartøjet tast.IdrætsB.
1.361. „Hold fast, Christian!" (revuvise fra
1890'erne). Arbejderens Almanak.1918. 51. 2.

billedl.(jf.bet.^). (Job) holder endnu fast

ved sin Retsindighed. Jo6.5.5. Mynst.Betr.
1.217. Endnu holdt disse Slaviske Stammer
fast ved deres hedenske Tro. Molb.DH.II.
185. *Hvo holder fast paa Øieblikkets Lyst?
Hrz.D.1.227. »Trods hver bitter Skaal,

|

Holder fast i Haabet
|
Jeg (0: Danmark)

mit Fremtidsmaal. PaZilf. FIJI. i59. Mor-
skabsbøgerne fra SognebibUotheket kunde
ikke holde hans . . Opmærksomhed fast.

Schand.SB.232. slaa fast. 1. i egl.bet, d.

s. s. fastslaa 1. (billedl.:) slaa (noget) JÉast

med firtommersøm, se Firtommersøm. 2.

overf., d. s. s. fastslaa 2. S&B. D&H. taleren
sluttede med at slaa fast, at de fremførte
indvendinger var grundløse

i

sætte fast.
1. i egl. bet. sætte et mønster fast paa stoffet

med naale \ 2. anbringe penge saaledes, at

kun renterne kan bruges (jf. fast kapital

ndf). disse Penge har jeg sat fast til en
Livrente for den gamle Lærredshandler
Bloms Børn. Hrz.XVIIL41. e. alm. 3. sætte

i fængsel; arrestere. Sette én fast. Moth.F88.
(barnemordersken) blev sat fast men næg-
tede haardnakket at opgive Barnefader.
JVJens.EE.30. 4. sætte sig fast, ^ forskan-
se sig; berede sig paa at modstaa angreb.
Moth.F88. Holb.bH.III.194 (se ovf. sp.79P^)
e. alm. tage fast {jf. ty. festnehmen, sv.

taga fast; nu næppe br.) arrestere. VSO. Po-
litiet kunde maaskee komme tU . . og tage
mig fast som Gjerningsmanden. Kierk.XII.
329. ved intr.v.: blive fast (nu sj.). *Ste-
nen blev (Boisens Bibelske Psalmer.(1853).
114: sad^ i Panden tast. Brors.294. (overf.:)

David din Tjeners Huus skal blive fast

(Buhl: bestaaj for dit Ansigt. -^Sam. 7.^6.
blive fast i sadlen, se Sadel, hænge fast.
Falst.0vid.62 (se ovf. sp.79P^). *han (hang)
ved ham som Borren tast. PalM.IV.127.
kørefast. 1. i egl. bet. toget kørte fast i sne-

masserne
j
2. (billedl.) være ude af stand til

at fortsætte sin tale, virksomhed, et forhold osv.

(uforandret). Schand.TF.II.134. en Mulig-
hed for, at vi (0: mand og hustru) kan und-
gaa at køre fast. SvLa.BG.29. Kommunen
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er kørt fast. Den kan ikke bringe økono-
miske Ofre til Lindring af Dyrtiden. NatTid.
*/iol920.Aft.l.sp.l. ligge fast, især om den.

der hindres i at komme af sted, videre (fx.

paa rejse). 'Lig ei fast, naar Du kan fare
|

Freidigt frem for fulde Seil.Winth.X.47.

to dage laa vi fast i PJkøbing p. gr, af

storm (sygdom, pengevanskeligheder)
j jf.

Naturen8V.1914.145 (se ovf. sp. 791^"). sidde

vcegeligt forbundne med (naglede til) gtUt\

vcegge osv. i modsætn. til flyttelige møbler.

fast bro (mods. bevægelig bro, se u. be-
vægelig l.i/ OpfB.^1.486. fast broklæde,
seBroklæde. faste flipper, manchetter
(mods.: løse) o: som ikke befæstes tU skjorten

m. knapper, men er syede fast. Mantzius.MF.
202. Pol.*Viil921.8.sp.2. fast fod, se Fod.
fast fyr (mods. Blinkfyr osv.), fyr med ufor-

f ast 1. i egl. bet. inden han veed et Ord lo anderligt lys. OpfB.^Tl.420. fast trisse.
deraf, sidder han fast i M-Oser. SchytteJR.
11.449. frimærket sidder ikke fast j

sidde
(ogs. være, bUve olgn.) fast i sadlen, se Sa-
del. 2. (nu 1. br.) være arresteret eU. fængslet.

Nu sidder han fast (nu alm. blot: sidder^
i Castellet.FSO. jf.: *(jeg) sidder fast i

mit snævre Bur, | Der allevegne mig tvin-

ger. Blich.DJ.o6. 3. biUedl. Pengene sidder
forbanded fast hos de Karle. Holb.llJJ.5.

trisse, som bevæges om en ubevægelig akse. smst.

111.59. i videre anv.: fast kapital (mods.
flydende^, T kapital, som er anbragt saaledes
at den ikke (i øjeblikket) kan røres eU. bruges.

Tilsk.1903.369. fastkrokade (mods. løs),

(sport.) krokade, hvorved krokørens kugle hol-

des fast med foden. Gjel.T.38. LegebJ.a.32.
(fot.:) fotografiapparat med fast indstil-
ling c: objektiv, som ikke kan indstilles til for-

OeU.ØS.lSS (ovf. sp. 791^). Winth. IV. 12. 20 skellige afstande. Haandv.29. løst og fast,
spec: vatre vanskelig ell. umulig at glemme.
en Farvesymfoni . . som brændte sig ind
i vor Bevidsthed, hvor den sidder fast, til

den Dag kommer, da alt udslettes. JVa/w-

rensV.1914.283. lektierne vil ikke rigtig
sidde fast

j
staa fast. 1. i egl. bet. 'Dan-

sken staaer fast paa det gyngende Dæk.
Hostr.VV.63. Og Præsterne, som bare Her-
rens Pagtes Ark, stode fast paa det Tørre,

se løs. 1 J) om jord, grundejendom olgn.; næ-
sten kun i faxte udtr. B (det) f ast(e) land,
(nu 1. br.) d. s. s. Fastland. Vi vidste ikke .

.

hvad for et Land vi vare drevne til? om
det var en Øe eller fast Land? Robinson.
1.67. vilde Folk fra det faste Land lige
over for (var blevet) fordrevne hid tQ denne
0e.8mst.239. MO. jf. (biUedl.): (de laa) græ-
dende Bryst ved Bryst, mens Navne paa

midt i Jordanen (Chr.VI: stode paa det 30 Godser: Chåterrault, Saint Fargeau, Thiers
tørre, midt i Jordanen, faste).Jos.3.17. 2
billedi. 'Slutter Kreds og staar fast, alle

danske Mænd! | Gud, han raader, naar vi
fange Seirig^en.PlougJ.103. Rørd.GK.220.
især om ytring, paastand olgn.: ikke kunne
rokkes, angribes, omdisputeres olgn. dommen
ståer fast. Moth.F89. Det staaer . . fast, at

en løslig Underviisning i Videnskaberne
før kan give Anledning til Stolthed, end
de egentUge Studeringer. 4dr. 17r.i767.nr. 40 2) som kraftigt mo
6.2. *Ja, Characteer, det var det (o:deier virkning. 2.i) om ma
netop det rigtige ord)l

|
Naar hun har sagt hovedet eU. i aammenluji

en Ting, saa staaer det iast.HrzJX.109.
*den Ting staaer fast,

|
At aldrig han til

sine andre Synder | Vil føie Hykleriets
stygge Last. PalMJV.373. staa fast paa,
hævde med bestemthed. Men hun stod fast

derpaa, at det var saaledes. ApGJ2. 15.
være fast, spec. (nu næppe br.): ikke i

øjeblikket kunne flytte sig ell. slippe bort (især 50 lagde Uglens Hjerte, | Hvor Pigens Hjerte

svømmede som faste Øer i al den Taare-
flod.Schand.IF.237. Q fast ejendom (nu
næppe br. : gods. Moth.F89), jordejendom og
bygninger (mods. løsøre og skibe). Nørreg.
Privatr.V.324. *Er de (0: slotte) ei længer
faste Eiendomme,

|
Men kun Løsøre, rør-

ligt Gods. OeU.A.302. al fast Ejendom sti-

ger i Værdi med en overordentlig Hurtig-
ed. NationaløkonTids8krJJ287.

dstaar ydre paa-
masse: som ikke (over-

menligning m. det scedvan-
lige) let giver efter for eU. lader sig paa-
virke af tryk eU. berøring (mods. blød (IH.l),
flydende osv.); som p. gr. af sin haarde, kom-
pakte ell. massive beskaffenhed er vanskelig
at omforme, trænge ind i, skille ad, slaa i

stykker, opløse i sine bestanddele osv. Fast
Brød. Fisken er fast i KiødetFSO. *(han)

overf.). indlader vi os kun aldrig saa lidet
med ham, er vi strax fast (o: fanget af
hans snak). Holb.GW.IIlJ2. De (kan) vente
alt hans opus eller en Part deraf til Dem
med første Helsingørs-Post. Og da er De
fast (o: nødt tU at læse det igennem). Gram.
BreveJ39. Han var fasten«; sad fast^, sagde
han, og kunde ikke røre sig (fra hotellet.

p. gr. af pengemangel) og maatte vente paa

slog,
I
Tæt under det faste,

| Kækt knei-
sende Bryst. Winth.HF.226. Drejer.Bot
TermJ.63. fastFlæsk. LandmBJI.99. Skor-
stenene var ligeledes af stampet Ler og
kunde være saa faste, at de næsten ikke
var til at brække ned. Hedebogen.(1909).32.
Det faste brænde blev . . savet i stykker
og derefter Møvet. SvendbAmtJ920.4. fast

anøring > jf. f : tillukt, som med et fast
en Anviisning fra Berlin for at komme 60 signete (1871: et tæt Segl). Job.41.6(Chr.
løs ig\en. Hauch.MfU.13. U attrib. i forsk
udtr., hvor en ting omtales som (i hovedsagen)
ubevægelig (oftest i modsætn. til noget tilsva-

rende af bevægelig, foranderlig karakter);
kun de vigtigste udtr. er omtalt, fasteborde,
bænke, skabe ofl., borde osv., som er ube-

VI). fast legeme (iscer fys., mods. fly-

dende og luftformig^, (man) holdt Him-
melen for et gandske fast og digt Lege-
me. Kraft.(KSelskSkrJII.215). AWHatich.
(1799).25. Som et idealt fast Legeme be-
tragte vi et Legeme, hvis Form og St«r-



795 fast fast 796

relse ikke forandres, hvor store Kxæfter,
der end virker paa Legemet. Christians.

Fys.626.jf.SaWII.788. fast føde ell.(nu

sjældnere) mad (Moth.F90. vAph.il759).),
spise (VSO.), føde, som ikke er flydende
(tidligere ogs. m. henblik paa dens soliditet,

ufordøjelighed olgn.). Faste Spiser ere ikke
tienlige for en Febricitant. FSO. || spec.

om knude, vævet ell. strikket stof olgn.: som
er haard at føle paa og vanskeligt lader sig

løse, pille fra hinanden osv. Fast lerred.

Moth.F89. VSO. Du strikker alt for fast!

tJeg kan ikke gaa paa de Strømper, Du
har strikket; det er ligesom Saalelæ'r.
Wied.TK.73. fast maske ell. pinå,(haand-
arb.) om masker, som hækles ind i andre
masker (mods. Luftmaske, løs Maskej. Vort
m.III1.116. Sal.Xl.150. 2.2) (videre anv.

af bet. 2.x) som ikke lader sig paavirke af,

men bliver uforandret over for en bestemt

ydre skadelig paavirkning \\ om ting næsten
kun i ssgr. som bombe-, brand-, ild-, kugle-,
skudfast; jf.: (stoffet) benyttes tU . . at gøre
almindeligt Papir vand-, flamme- og mi-
krobfast, det vil sige tU at gøre det uigen-
nemtrængeligt for Vand og Mikrober samt
\ia.ntænde\igt.NaturensV. 1914. 190.

|| (for-

csld.) om person: som (ved tryllemidler) er

blevet usaarliq; „haard". gøre sig fast imod
s\\iå.Moth.F88. SaUVII.784. 2.3) om sted:

vanskelig at indtage; stærkt befæstet.
Alle disse Stæder vare faste (Buhl: for-

skansedej, med høie Mure, dobbelte Porte
og Stænger. 5Mos.3.5. Det har tilforn været
en stoer og fast bye med dobbelte volde
om. JJuel.424. Wand.Mindesm.I.189. *Je-
riko var en Stad saa fast,

|
Med Mure og

saa med Taarne. Grundtv.SS.11.141. Hanse-
aterne kunde ikke indtage det faste Helsing-
borg Slot. ÆrÆrsZ.DM,36. fast borg, seu.
L Borg 2. ^ fast stilling: Formiddagen
havde kostet Tyrkerne nogle af deres
meest faste &t\}Å\]igQT.Engelst.(Bahb.LB.I.

113). MilConv.III.ll. Sal.VI.366.

2^ som udviser ell. vidner om kraft, styrke,
energi, dygtiglied olgn. 3.1) m. h. t. legemlig

styrke || om person ell. legemsdel: som er i

besiddelse af kraft (om person nu næsten kun
m. overgang til bet. 2.1 ; tætbygget olgn.). En
fast Karl. FSO. *Klippegrund giør Foden
fast. Grrundtv.SS.II.395. Peder Hjorts lille,

faste Skikkelse. Scfeand.O.I.Si. kniven skal

føres med en fast haand (jf. haandfastj I

(billedl.:) han ledede foretagendet m. fast

haand
i || om (resultat af) handling: som

vidner om kraft, sikkerhed, han tog et fast

tag i min skulder
|
en fast haandskrift I

(m. overgang til bet. i:) han faldt i en fast
søvn

i
m. nedsæt, bet.: fØ, 1. br.) udført

med for stor kraft, for tung haand. faste
strøg (paa en poleret flade). Haandv.167.

Il
som adv. *Hans Værge hamrede saa

fast,
I
At Gothens Hielm og Hierne brast.

Ew.V.138. *Han slog i Bord saa fast,
|
At

Kanderne de deuciåseå.Winth.HF.190. nu
næsten kun (m. overgang til bet. 1) i forb.

sove fast, sove, saa at man vanskeligt kan
vækkes. Din Moder havde sovet fastere, end
sædvanlig. Ing.EF.III.16. samt i udtr. som:
opløft Drengen, og hold fast paa ham med
din YiBidL.nå. lMos.21.18. *Hold fastere om-
kring mig

I
Med dine runde Arme. Aarestr.

140. *Krampagtigt, fast hun føied | Om
hendes Hals ^in A.vm.Winth.VI.82. de fa-
stest tillukkede 0ine.KLars.LF.84. (for-

10 æld.:) meget; i høj grad. *Saa fast han (o:

skibet „Oksen") knyste, saa fast han puste,
|

han monde mod Bølgen skride. Di^D".
nr.9.8. *Det lidde fast ad Aften,

|
de skulde

at sove gange, smst.nr.1.19. hånd befol sin
kiøre-svend, at hånd skulde uden afladelse
drive fast paa reysen (1871: drive paa, for
at fuldende Reisen). 2Makk.9.4(Chr.VI).jf.
(som poet. fyldeord): *Hun satte sig paa
hans Sengestok,

|
hun leger fast med hans

a) gule Lok. DFTJ.II.nr.6.9. 3.2) (nu sj. uden
for ssgr. bibelfast, kapitelfastj m. h. t. aands-
evner: dygtig; velbevandret. Leth.(1800).
Han er fast i sin Kunst, Videnskab.FSO.
(han var) fast saavel i sin Bibel som i

sin Katekismus. j5Mdde.Ji^.56. 3.3) (næsten
kun som adv.; nu poet. ell. dial.; „endnu i

Talespr., især hos Almuen."ievin.; jf. eng.

iast) om bevægelse: hurtig(t). *Sange gaaer
som Mølle Vinger | Stundum fast og

30 stundum seent. Sort.(SamlDanskeVers.725).
hånd (læste) saa fast, at mand lættelig
kunde slutte, der ickun var liden anda^
ved. JJuel.65. *Sielen sig forføyer smukt, I

Saa fast, som Lynet farer,
|
Hen op i

Engle-Flok. ^rors.5i. Blich.I.311. de (red)
saa fast, at de alt ved Middagstid naaede
Spaakonefjeld. Hauch.V.374. Winth.IV.199.
*Der ages paa Lykkens gyldne Hjul

|
Saa

fast, at En intet sanser. JPJacJ.359. sm^.
40 11.36. Feilb. || spec. om urets gang: „stærk(t)".

(uret) løber (snart) for fast, snart for lang-
som. Eilsch.PhilBrev.109. „gaaer Uhret?"—
„Ja, bevares, det gaaer endog en lille

Time for fast." B:rz.I.228. Klokken er for
fast. OrdbS.(fynsk). Feilb.

4) overf. brug af bet. 1. 4.1) m. h. t. viljes-
livet: vanskelig at rokke \\ om person:
som med kraft hævder sine meninger; som
ikke viljeløst giver efter for andre, ændrer

50 mening osv. ; som ikke let lader sig paavirke
ell. forandre m. h. t. følelser, mening, beslut-

ning osv.; viljestærk; paalidelig; tro-
fast. Moth.F90. *Bliv stedse Fredens faste

Ven! Bagger.SV.162. *Troeog fasteVenner.
Winth.I.191. *Mænd med faste Hjerter!

|

Det er Danmarks Uaal. PalM.VIII.159.
Kirken spørger jo ikke for at gjøre vak-
lende, men for at gjøre fast. Kierk.II.85.

(folk) blev faste i den Tro, at Himlen en-

60 ten ikke vilde hjælpe eller ikke kunde.
JPJac.II.377. L. var ikke veltalende, men
han var klar og grundig, djærv og fast.

Rosendal.D.II.37. han har en fast karakter

jf. (m. overgang til bet. 1): et fast (o: ikke

uroligt, flakkende, men om karakterstyrke vid-

nende) blik
i t i tiltale: Strenge faste Her
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Borgemester!Holb-Eandst.V.3.fblivefast,
icdemme sig; tage en beslutning. Ja nu blir

hånd fsst.sa.HPJ.6. sa.VgsJV.S. som adv.:

*Saa skulle I fast staae hverandre bi— 1

1

pløje nu Jord eller Bølge. BlichJ)JIJ16.
*Lær mig Nattens Stjerne | at lyde fast og
f^eme. BichJ.45. jf. (m. overgang til bet. 1):

Hun saae ham fast i Øiet. Holst.D.II.191.

•Vi ser vor fremtid fast imod,
|
om også den

fast plads • en fast (aarlig) afgift osv.
| en

fast forbindelse (af stoffer, af ord olgn.)
\

et fast udtryk (o: en olm. brugt ordfor-
bindelse, der danner en helhed) \ han har
fast bopæl i Fredericia

i
som adv.: De bo-

ede ikke fast mere, var begyndt at ligge
paa Vandring. J"FJens-Br^. | om ansæt-
telse, stilling osv. eU. indtægt: varig (mods.
foreløbig, midlertidig^. Jeg forbeholder

er gTk.NMøllM.93. | om overbevisning, følelse, lo mig 100 Rbdlr. om Dagen fast i Londoner
bedutningosv.: vang; sikker; uforander
lig. de sluttede fast Venskab med saa

Mange, som kom til dem. lMakk.8.1. med
den faste Beslutning, herefter kun at raad-

føre mig med mig selv, og reent at over-
lade ham til sin egen Skiebne.£w.F/JJ.
27. 'Jeg rokkes ilie fra den faste Tro

|

At Villien endnu kan give Seier. Heib.

PoetJIIJ49. en Villie, der Aar for Aar

Bank- Kierk.1.259. kommer det (o: et ægte-

skab) i Stand, giver jeg Dig en fast Sum
om AaietSchandJFJ36. „Han bekymrer
sig aldrig for den Dag imorgen." . . „De
(o: hans mor) er neppe saa sorgløs? De
ønsker ham noget Fast, saaledes som
Mødrene gerne plejer.'* EChristiansJ'.42.
Jeg søger Pladsen som Graver ved Niko-
laj. Den er fast. Det er en Dæksmand lige

er bleven fastere. HCAnd.XI.28o. det var 20 ind i Evigheden. Bergstrøm.M.42. han er
hans faste Hensigt at gjøre (det). Schand.
SFJoé. sotn adv.: paa den første dag i den
første maaned besluttede han fast, at drage
op fra Babel (1871 udelader fast;. Esr.7.9
(Chr.VI). Bagges.Ungd.I.151. 'Jeg havde
last besluttet det, men vidste ei, hvordan

|

Jeg rigtig sktdde gribe den Lilles Hjerte
an.Winth.VlJ243. *iast paa Herren haabe
vi, du gode, | Du kjære Sønl Boye.PS.rV.

fast ansat i, fast knyttet til forretningen
0*1*.

i
hun faar en fast understøttelse af

sin familie
i
om person: som varigt er knyt-

tet til et bestemt embede, en stiUing, et hverv,

en institution osv. Der var . . ingen fast

Læge ansat derved, endnu mindre havde
man her et Apothek. StBUle.Gal.III.3. Han
blev fast Medlem af de Toneangivendes
(klike). Schand.TFJI.87. til sin Disposition

134. tro noget fuldt og fast, stole fuldt 30 har (hun) en fast Pige og en KarL Tops
og fast paa noget olgn., se fuld. g om tid-

Melse, løfte, aftale olgn.: som man trygt kan
»tofe paa; paalidelig. Vi have et fast pro-
phetisk Ord, der sxal lyse for os . . til Da-

ten gryer. Gnmdtv.XJdvJ.V.437. *Naar jeg
it faste Løfte )iBX.Winth.VJ.70. Det var

en fast Aftale meUem (dem). SchandJFort.
79. jf: han ledte efter . . at faae noget

(o: etiast uimodsigeligt anklagepunkt) imod

IJ.32. (teatret har) ingen faste Kræfter
af allerførste "Rzng. Brandes.XJ.9. Og de
skulle udnævne faste Mænd (Chr.VI: fra-

skille mændj, nogle, som skulle gaae igjen-
nem Landet. Ez.39.14. Der mældes Stran-
ding. Redningsbaaden med dens faste

Folk . . møder paa Stranden. Drachm.LK.
99. Kaptajnen vilde skaffe ham Plads som
fast Arbejder ved Jæmbanen. KLars.HPE.

'R.Gram.BreveJ.lO. det er baade vist og 40 131. (der) var c. 300 faste Boghandlere
fast

I
MO. løst og fast, se løs. 4^) som

ikke er tilfældige, øjeblikkdige forandringer
underkastet, men dadig er uforandret eU.

kommer igen paa samme maade. *(timen)
Der sætter mig i fast Besiddelse | Af alle

Jordens mange Herligheder. OeJd.A.lOl.
Sundby tog nu Afsked med Camilla og
gik til sit faste (0: det af ham ved hveH
oesøg benyttede) Gjestekammer paa Høg

i Faris.~å.arbogf.Bogvenner. 1919.42. faste
Kunder . . en fast Kundekreds. Lttdv. det
faste premiérepublikum

\ jf.: Nu blan-
der jeg mig heller ikke mer med saa-
danne Tøsagtige Kvinder . . min lille faste

Meta, hun kommer hver Dag til bestemt
Tid op i Gotersgade til mig i min lille

Leilished. ELars.HPE.125. ^ det faste
Mandskab (mods. de værnepligtige folk).

holm. IngXBJV.60. mine oprigtigste Øn- 30 ScheUer.MarOJ221. jf.: nu har jeg tjent i

sker om fast Sundhed. CitJ842.(PLaurids
SJI.198). Det var en fast Regel, at Ge-
hejmeraaden hver Søndagvar hos Kammer-
herreinden. TopsJII.71. Der fandtes den-
gang i Prag et fast Teater (o: teater

hvor der spilles tU stadighed, ikke ved besøg

af tilrejsende teaterselskaber). Brandes. XJ.
281. *Folk af Rang og Rigdom maa jo føre

|

et gæstfrit Hus, med visse „faste Dage",
|

Marinen i 40 Aar, sagde den gamle til

ham, men at en af de faste Folk er gaaet
hen og faaet Religionsskruplerier, det har
jeg, saa bandte han, endnu ikke været
med til. KLars.UB.214. Holmens faste
stok, se Stok

fl
(iscer Y) om priser, kurs-

noteringer olgn.: som ikke (i øjeblikket) under-
gaar store svingninger, forretningens prin-
cip er faste priser (o: priserne retter sig

hvor Hvermand komme kan til Sus og Dus. 60 ikke efter den tilfældige teftcr, kan ikke æn-
DrachmJ)JJI.433. I Totalstørrelse veks
ler de lyse og mørke Stormfugle saa me
get . . at nogen fast (o : konstant) Forskel
mellem de to Varieteter . . næppe kan
paapeges. NaturensV. 1914.274. aftale en
last mødetid, et fast mødested j have en

dres ved prutning osv.)
i
hertU (i børssprog)

forsk. udtr. som betegner, at priserne (kur-

serne) ikke er faldende. BøghJ)D.1866J.81.
Dampskibsaktier . . laa (eU. var) udpræ-
get taste. PoUyd.915.4. For Aktiebørsens
Vedkommende var Banker ret faste, me-
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dens Handelsselskaberne laa svagere. Berl
Tid?yBl921.M.12.sp.3. Ru^ flov, Hvede
fast (o : prisen sank paa rug, ikke paa hvede).

Ludv. Børsen var fast (o : noteringerne viste

ikke tendens til at falde). Rode.KA.31. || køb
i fast regning, Y køb hvorved varerne
uden forbeJiold bliver modtagerens ejendom.
Sal.VI.369.

II
fast overtagne aktier, Y

aktier, som ikke udbydes. Pol.^^lnl910.2.
II. G) fast, adv. [fasd] Høysg.AG. 99.

(ænyd. d. s.; fra ty. fast; egl. sa. ord som
I. fast ; nu næppe br. i talespr. undt. (spøg.)

i forb. fast utrolig(t)) næsten; omtrent.
*Der er fast intet Land, der er fast ingen
Bye,

I
Hånd jo har været i. Eolb.Paars.l5.

Gram.Breve.106. *fire Aar I Er fast en
Evighed i vore Tider. Bagges.'SkR.132. »Det
var den Herre Peder,

|
Af Glæde fast

han loe. Hrz.VI.éO. *I Fordumstid da skyg-
ged

I
Fast Bøgen oveTalt.Winth.I.15?. *pi-

ger, én til mands,
|
venner, fast en skok.

Hostr.SD.I.21. I kan fast aldrig lukke jer

Mund op, En kan jo gribe Jer i løs Tale.
JPJac.L30. et lUle, uanseligt, fast hen-
sygnende Leje (o: fiskerleje). Drachm.STL.
13. Gejstligheden (viede) Kongemagten
en fast guddommelig Dyrkelse. Paiwdaw.
Fransk-eng.Indflydelse.(1913).97. *Det fast
u-troeligt er, en Dreng (o: tjener) at

-klamre, -kline, -klistre, -knytte, -lænke^
-mane, -nitte, -rustet, -siddende, -skrue^
-spigre, -surre, -sy, -sømme o/?, -ankre,
[-lari'^rg] fastgøre ved ankre; forankre. 1)

(1. br.) til I. Anker 1. *Nu gaber med tand-
løse Gab de arme fastankrede Skrog. Rørd^
GK.156. 2) til I. Anker 2. Bjælkelag af
Jærn . . indlægges og fastankres paa samme
Maade som af Træ. LandmB.III.35d. -bim-

10 de, V. [-iben'a] vAph.(1759). Grimeskaf-
tet, hvormed Hestene vare fastbundne.
PAEeib.R.1.267. *(de) fastbandt Flaget ved
Stangen. Hrz.D.1.75. Snore til Fastbinding
af Skiven. Skyderegl. 36. -boende, parL
adj. [4.2] som har fast, varig bopæl ell. op-
holdssted paa et bestemt sted. D&H.

\\ (1. br.)

overf. han havnede i Grafologien, hvor
han blev f&sthoenåe. BerlTid.V4l921.Aft.3.
sp.5.

20 I. Faste, en. ['fa-sda] Høysg.AG.143.
flt. (sj.) -r. {æda. fastæ, oldn. lasta, ty. fa-

ste(n), jf. got. fastubni; afl. af \l. faste)

1) afholdelse fra spise (og drikke) ell.

fra visse fødemidler; især om denne handling
som en (ved forskrifter bestemt og til visse

dage knyttet) religiøs øvelse. Mine Knæ rave
af Faste, og mit Kjød er magert og haver
ingen Fedmie. Ps.109.24. *Mangen anden
Broder (o: klosterbroder) skulde

I
Dømme

slaasinHerre.iroZ6.Paars.ii5.*En Saga fast 30 dig til strenge Faster. Hrz.D.II.64. *Selv
utrolig

I

Jeg nu kundgiøre maa. OehLNG.
37. Bauch.SD.11.304. PoU''U1922.9.sp.l.

III. fast, konj. [fasd] {ænyd. d. s., sv.

fast(ån) ; vié udviklet af I. fast (se u. bet. 3.ij

i bet. „meget", egl.: „saa meget som," „hvor
meget end") konj., der indleder indrømmelses-
bisætn. 1) (nu sj. og kun poet.) om virkelige

forhold: skønt; uagtet; endskønt (2.i).

*ei du fanger den Snelle saa let,
I
Fast

en halv Dags Faste gjør mig syg.PalM.
TreD.70. Faste (betyder) i kirkelig Sprog-
brug . . fuldstændig Afholdelse fra at spise
. . ell. Afholdelse alene fra Kødspiser. Sal.^

VII.785. 2) tid, hvori der fastes; faste-
tid; især (i best. f.): tiden fra askeonsdag
til paaske. (kongen) lod udraabe en Faste
over al Juda. 2Krøn.20.3. midt udi Fasten.
Holb.Jul.8sc. Ryssernes store Faste, da

har du af Pile vel tolv. Staffeldt.I.104. VSO. 40 de formedelst dend strenge Afhold, slette^

(ingen vil) fortryde at have seet (kirken),

fast dens Udvortes ikke lover meget. Molb.

BfS.1.109. jeg har ei glemt min egen Ung-
dom, fast meget Vand er løbet til Stran-
den siden den Tid. CBemh.V.324. Rich.I.

40. Drachm.DJ.1.35. || fast end, fast
om, (foræld.) om end; om ogsaa. *Sæt Du
kun op din gode Hat,

|
Og fast om den

er graa. irC^n^.X^^O. (jf. DgF.IV.404).

ringe og liden Føede, ere saa afmægtige,
at de fast ingen Kræfter hax.Æreboe.112.
denne Dag (o: hvidetirsdag) æder (folk),

som de skulde fylde Mafven for at hafve
nok at tære paa den ganske Faste igien-

nem. Klevenf.RJ. 125. *Paasken om Land
kommer tidlig i Aar,

|
Kort gjorde Her-

ren os Faste hin lange. Grundtv.SS.1.578.
*Det er i Nat den første Nat i Fasten.• (Jf- ,

*Nu tvinges jeg til at tale,
|
Fast end jeg 50 Hauch.DV.III.250. efter jødiskForbillede

det ikke v\l.Recke.SD.179. 2) f om tænkte
-

-

forhold: selv om. *Jeg i Dands skal svinge
dig,

I
Fast jeg var, som Duen, graae. Zet-

litz.BS.85.

fast-, i ssgr. som regel af I. fast I.1; især

kan hertil dannes en mængde verber (vbs.,

part. adj.), der betegner det at befæste, gøre

fast (ell. sidde fast) paa den maade, der an-
gives ved sidste led; i disse verber udtales

(blev der) holdt fjerdingaarlige Faster. SaU
VII.785. første, anden (osv.) søndag i fa-

sten
I
(vor) fruedag i fasten, se Fruedag.

IL faste, V. ['fa-sda] Høysg.AG.140. -ede.

vbs. jf. I. Faste. (æda. fastæ, oldn. fasta, eng.

fast, ty. fasten, got. fastan; afl. af I. fast;

grundbet.: fastholde (visse religiøse forskrifter))

1) afholde sig fra at spise (og drikke)

ell. fra visse fødemidler; holde faste (LI).

sidste led som det usammensatte ord, men eo Jeg faster to Gange om Ugen; jeg giver

med stød (hvor det lydlig er muligt); de fleste

tilhører skriftspr. ell. fagl. spr., medens talespr.

som regel foretrækker verbum + fast, fx. binde
fast i st. f. fastbinde (jf. dog fastsætte 2.ij;

af saadanne ssgr. er mange udeladt, fx. fast-

bolte, -fryse, -hage, -hæfte, -hængen, -kile.

Tiende'af alt det, jeg eier. Luc.18.12. Matth.

6.16. Holb.Ul.ni.6. Faste . . nogle Timer
paa et Medicament. Høysg.S.295. Det faldt

mig . . langt lettere at faste, end . . reent

ud at tilstaae ham at jeg ingen Penge
havde. Eic.VIII.52. (de) spiiste kun hver
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1

I

tredie Dag, og fastede i de to andre. Bag-
ges.NE^61. (den hellige Antonius) fastede
altid, d. V. s. han nød aldrig Kød. Moltesen.

M.73. i Fangenskab (kan brilleslangen) faste

i Uger, ja MaanedeT.BøvP.II.211. | spec.

m. h. t. det forhold, at man intet har nydt
efter at være staaet op om morgenen (jf. «.

bet. 2.1j. 'Jeg faster endnu foruden Davre.
Oehl.LJI.116.

2) part. fastende (nu kun dial. : fastendes^
brugt som adj. 2.1) i egl. bet. : som ikke spiser

ell. nylig har spist (ell. drukket) noget; som hol-

der faste; som har en tom mave. Den Mætte
vil ej vide, hvad den Fastende lider. Mau.
4001. tit sidder (han) til Bords uden at

æde, saa at han staaer fastende op fra

Bordet. fib/ft.S^ran.iOsc. |) iscer: som endnu
ikke har nydt noget efter at være stadet op
om morgenen (jf. bet. 1 slutn.). 'hånd eUers
Hoste fik,

|
Om hånd saa fastendes i Morgen

Duggen gik. Helt.Poet.195. den maatte være
meget ulykkelig, der endnu var fastendes
Klokken to. Biehl.DQJV.9. RiberJJ56. nu
oftest i udir. paa fastende hjerte (især
dial: paa fastende. AntNiels.FLJI.78. Halle-
byJ217; 1. br.: paa (en) fastende mave. Gram.
BreveJ238. VSO. NatTid.^''hl892.Aft.4; sj.:

paa fastende liv. JVJens.Di.67), uden endnu
at have faaet morgenmad. Han tog sig en
Dram paa fastende Hierte. VSO. (rende)
Ærender paa fastende Hierte. Ing.LB.I.8o.
(De maa) imorgen paa fastende Hjerte tage
to Lod engelsk Salt, saa faaer Feberen
ingen Magt med Bem.Hostr.G.128. Drachm.
M.180. den der synger paa fastende Hjærte
kommer til at græde inden Aften. And
NxJ'EJ.91. jf.: Jeg befinder mig saare
fastende for Hjertet, fordi jeg i 3 Fjer-
dingaar ikke har været forekket. PiføH.
(ViThAnd.PM.L128). ofte m. henblik paa
den scerlige betydning, folketroen tillægger

handlinger (osv.) af ell. imod personer, der
endnu intet har nydt den dag (jf. FeilbJV.
137 samt ekss. fra Hostr. og AndNx. ovf):
jeg (skal) bande ham Fastende hver Mor-
gen. Holb.Bars.III.5. Levin, jf.: fastende (o:

særlig kraftige) Forbandelser. Spectator.6.

fastende spyt (jf Kalk.VJ.99^^): VSO.
11.44. „Hvorledes skal jeg faae den Vorte
bort . .?"— „Smør den med fastende Spyt."
BredahlJVJia. FeUb.IVJ37. 2^) (spøg.,

nu 1. br.) ædru. Han er ikke fastende, siges
af Spøg om den, som er beskienket. VSO.
•jeg monne drikke, han derimod fastende
\zi.Heib.PoetS.(1848).VIII.297. Han er fa-

stende (o : lige saa lidt ædru) som en Kro-
mand om Aftenen. MauJ.208. Feilb.

||
{glda.

fastende steffne, lavsmøde, hvor der intet

drikkes) f Paa fastende Stævne kalde
Bønderne den tidlige Morgenstund, naar
de ere ædrue. VSO. 2^) (nu næppe br.) om
ord, tanker olgn.: kraftesløs; tom; „vandet".
Fortællingen (er) kiedsommeUg og fasten-
de. PosM.GT. 5-57. Leth.(1800). at spare
paa Præsterne det kan virkelig ikke hjæl-
pe, saa faaer man ikke Andet end noget

IV. Rentrylct s/5 1922

fastende og vandet Noget, som Ingen vin-
der for (kristendommen). KierkSSJVJ37.
Faste-, i ssgr. 1) ['fasda-] tU I. Faste

ell. H. faste. 2) ['fasda] til I. fast 1, se

Faste-bardun, -part, -stang, -stopper, -bar-
dnn, en. ^ tov, der fører fra et skibs faste
stænger ned tU skibssiden. FunchJIarO.IL
35. ScheUer.MarO. -brev, et. \J\ aaben
skrivelse fra romersk-katolsk biskop om lem-

id pelser i fasteregler. Sal.VI.363. -dag, en.
[I eU. U] Naar de ingen Mad har, saa sige
de, at det er deres YzsXe-Da.ge.Holb.DR.
1.5. Fredag . . er en katholsk Fastedag.
Hatich.MfJj.318. Drachm.VD.37. -sris,
en. ]J\(landbr.) gris, som lægges til i fasten.

Moth.F96. 'Julekalv og Fastegris |
Det gør

Bonden rig og \us.KvBl.^yi,1904.3.spJ2.
Feilb. -kost, en. [I ell. H] mad, som det er til-

ladt at spise i fasten ; ogs. om tarvelig mad i

20 alm. (jf. -mad, -spise). MO. Penge til at

købe Fastekost for. ÉUenJørgensen. Helgen-
dyrkelse.(1909).130.

i| overf. Hun (o: en for-
fatterinde) burde maaske nu i stoflig Hen-
seende sætte sig paa Fastekost. Brandes.
III. 718. -krinfi^le, en. [I] (bag.) en slags

blød kringle. Const.Kogeb.2ol. SaUVII.786.
FastelaTii, en, t et (Høysg.AG.40).

[fasda'lau'n] /smk.^. i best. anv. d. s. eU. (l.br.)

-en (SaUVII.787). {plda. fastelaghen; fra
30 mnt. vastel-avent; jf.ty. fastenabend, hvxde-

tirsdag; grundbet.: aftenen (o: dagen) før fa-
sten) de sidste dage før faste, nuisær søn-

dagen (flæskesøndag) og mandagen (flæskeman-
dag). MothJF96. *Ved Fastelavn han Kat-
ten slaaer af Tønde.HeibJ'oetS.(1848).VIII.
288. PalM.V.158. RichJI.2.fi (især foræld.)
ifasteforb. løbe (ogs. narre: LEftJ810.98.
FeUb.BL.267; nu l.br. rende: Rahb.TUsk.
1792.187)tasielzYn,løbe(udklædt)omkring

40 og deltage i (ell. se paa) fastelavnsløjer (jf.
Fastelavnsløben;. (KalkJ.519). VSO. Bøgh.
1.16. TroelsL.VII.95. jf f: At løbe Faste-
lavn, er, at løbe paa Kap med en anden.
Rahb.TilskJ792.187. m-erf: handle naragtigt
ell. letsindigt; blive til nar ell. holde andre
for nar. 'Da bedre eengang døe og over
tvert at skiære,

|
End meUem Død og Liv

at løbe Fastelavn (o: blive holdt for nar).
Wadsk.76. *(jeg) Løb Fastelavn, som andre

50 Fjanter. Heib.Poet. VII.341. Bergs.BR.40.
ride fastelavn, foranstalte fastelavnsoptog
til hest. her i Byen (blev der) ikke redet
Fastelavn eller slaaet Kat af Tønde. <S/æZZ

Bond.153. overf (sj.): Ploug.II.90. Faste-
lavns-bolle, en. bolle (H.l), der bages til

fastelavn (jf -brød;. PAH€ib.US.381.Faste-
lavnsmandag om Morgenen blev man ..pid-
sket op med pyntede Fastelavnsris . . De,
der ikke havde været aarvaagne, maatte

60 bøde derfor med FastelavnsboUer. Ing.Lev-
net.1.85. FrkJ.Kogeb.119.324. H (spøg., jf.
n. Bolle o slutn.). „G'maaren Madam . . Er
Deres liUe Fastelavnsbolle (o: datter) h}ein-
me." Schand.SB.13. f -brod, et. d.s. Moth.
F96. Holb.Ep.III.199. -gUde, et. Faste-
lavnsgildet. Bøgh.(bogtitel.l855). GravlJHer-

61
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redet.(1919).M. Feilb. -legj en. (nu l.br.).

(Kalk.I.520). Ing.LB.1.75. Branåes.I.128.
(overf.:) de europæiske Poeters litterære
Fastelavnsleg. PMøHJIJ85. -leben, en.

(jf. løbe fastelavn u. Fastelavn; n% 1. br.).

DL.6—3—11. Jeg tænker, I vU gi jer
Daatter bort til Fastelavns Løben. Kom,
Ormneg.II.401. SaWlI.187. -lejer, pi.

Hrz.XIII.195. e. alm. -mandag, en. man-
dagen i fastelavn, fastelavnsløjernes særlige

dag. Holb.Jean.IV.6. Fornøielighed giør
Livet tU en Fest; men Lystighed giør det
til en Fastelavnsmandag. Tode.r.iZi. Ing.
Levnet.I.84(se u. -bolle;. Feilb.I.274.IV.136.
-nar, en. (udklædt) deltager i fastelavns-
løjer. Moth.F96. (en) „Fastelavnsnar", pry-
det med en hvid Skjorte, besat med bro-
gede Siikehaia.nd.Schand.SF.259. TroelsL.

V11.97. -riis, et. pyntet ris, hvormed man
pisker hinanden op fastelavnsmandag. Moth.
F96. Tychon.(NkS4''828a.21). Ing.Levnet.
I.84(se u. -bolle;. Fastelavns -Riset hop-
pede paa sine tre røde Træheen. HCAnd.
V.35. TroelsL.VII.81.

||
(nedsæt.) overf, om

hvad der er alt for broget (og smagløst) ud-
pyntet. han er . . ikke længer en levende
Menneskeplante, men et Slags pyntet Fa-
stelavnsris. Jafc ÉnM. GrP. 54. 42 Nationers
Flag vajer over Genf, og den lille Bjerg-
by er forvandlet til et internationalt Faste-
lavnsris. PoZ.iViii950. 7.si).5. -spil, et. 1)

t d.s.s. -leg. VSO. Ing.PO. 11.188. 2)

{efter ty. fastnachtspiel; fagl^ om folkelige

farcer (især fra 16. aarh.), som mest opførtes

i fastelavnen. SBirketSmith.(ChrSansen.De
tre ældste da. Skuespil, (udg. 1874). 11). SaU
VII.787. -tende, en. (1. br.) (udpyntet)
tønde (undertiden indeholdende en kat ell. en
hane), som under fastelavnsløjeme knuses
med stokke, (hun var) snørt i Rosa (og) lig-

nede i sit Atlask en Fastelavnstønde. Bang.
SF.125.

t fasteli^, adv. (æda. fastælikæ (Harp.
Er.123), i høj grad, oldn. fastliga; „Bruges
sielden." VSO.; jf. fastlig) d. s. s. I. fast 4.i.

jeg har fasteligen besluttet (osv.).VSO.
Faste-mad, en. [I] (1. br.) d. s. s. -kost.

Ing.EM.I.30.

t fasten, adj. (dannet af I. Faste ell.

IL faste som lysten til Lyst, lyste osv.)

d. s. s. fastende (se u. II. faste 2.i;. Fasten
Mand er ikke god at møde. Høysg.S.27.

t -hed, en. Fastenhed kan maaskee for-

aarsage denne Mathed. VSO.
Faste -part, en. (ogs. Fast-. Sølex.

(1808).). (af I. fast 1). ^ den fastsiddende

ende af et tov (mods. den halende partj.

Faste -Part af Store - Brasen. Sølyeæ.('i808;.

IdrætsB.1.362. SaVVII.788. -præfdi)-
ken, en. [I] prædiken, som holdes i fasten

(uden for søndagsgudstjenesten), staae tid-

lig op om Morgen, for at gaae i Faste-
prædiken. J/Sweed.JJr.5i5. saa lang som
nogen Fasteprædiken. ./PJac.J. 505. Sal.'

V11.788.
II (1. br.) overf.: skarp formanings-

tale; revsende ord. Brevet er mig ingen-

lunde velkomment, da det sikkert inde-
holder en ¥aste^v2eåiken.Hostr.EF.I.9.
Faster, en. ['fasdarj (nu sj. Pa(de)r-

søster. Moth.F7. Feilb.IV.137. — f Fadr-.
DL.5—2— 42). flt. fastre, (ænyd. farsøster,
fa(r)ster, æda. fathær systær, oldn. fpåur-
systir; om brugen se Farbroder; jf. Moster)
ens faders søster (ell. faders broderkone.
Feilb.IV.137). Holb.Jul.4sc. Han har nogle

10 Fastre her i Byen. VSO. Stiftelse af Par-
tier var . . en Sag, som for Fastre og Mo-
stre og Bedstemødre havde Noget særde-
les tUtrækkende. Allen.IVl.186. Grønb.LN.
34. jf: „andre Tanter" — : ældre Damer
af fjernere Slægtskab eller Svogerskab . .

Tanter, der ikke har (noget) med Faster-
og Mosterskabet at giøre. Bøgh.DD.1871.3.
Faster-sen, en. (sj.) Moth.F7. OGhildb.
VH.11.124. minFastersøn (havde ikke) mere

20 Ret til (kronen) end ieg.lng.VS.II.51.
Faste-spant, et. (Fast-, S&B.) (af 1.

fast i.i). ^ spant, hvis to lag træer boltes

sammen før opstillingen paa kølen. Scheller.

MarO. -spise, en. [I] (jf. -kost;, (i Paris)
æder (man) Kiik-Ender blant Faste-Spise
og holder dem for Fisk, fordi de opholde
sig i Vandet. Klevenf.BJJ.25. *Dagen bød
paa Stokfisk

|

— og den var blødt i Vand
. . der var Fastespiser kun paa Bordet.

30 Drachm.III.413. -stang, en. (af I. fast 1.x)

^ det midterste stykke af en fuldrigget mast.
Funch.MarO.II.35. Scheller.MarO.221. Saf
VII.788. -stepper, en. (af I. fast l.i;

^ en art kættingstopper. Scheller.Mar0.221.
Sal.XI.245. -sendag, en. [I] (kirk.) især

i flt.: søndagene i fasten. Balle.P.1.248.
Aller.II.43. -tid, en. [I ell. II] tid, i hvilken

der er paabudt faste; især om tiden ml. faste-

lavn ogpaaske. (hun) er ligesaa tam i Faste-
40 Tider, som i Julen. Holb.Vgs.(1731).II.3.

•Alle Christne-Siele skynder
| Eder op til

Bøn og Bod,
I

Faste-Tiden nu begynder.
Brors.24. HCAnd.XI.6. BMøll.DyL.III.
306. -nge, en. [I ell. II] inden de lange
Fasteuger kommer, er der et Par lystige

Dage, Fastelavnssøndag og -mandag. FeUb.
BL.259.
fast-greet, part. adj. Gylb.(1849).III.

207. især uegl.: urokkeligt, fast (4.2) for-

so bundet med. (du) er fastgroet til mit Hjerte.
sa.Novel.IL141. Man sad fastgroet og inde-
lukket i den snevre Hjemlighed. FKed.PP.
404. -gællet, adj. [-igælWaf] (zool.) om
(brusk)fisk, hvis gælleblade er voksede fast

til væggene i gællehulerne (mods. frigællet^.

Sal.VI.615. -gere, v. [-igo'ra] vfes. -else

(Haandv.173). {ænyd. glda. d. s. (glda. i bet.

befæste 2;) befæste (1); gøre fast. Mesteren
(befalede) en Bielke at udlægges og fast-

60 giøres. Holb.DH.II.20. han maatte nøjes
med at fastgøre en Ende om den stiv-

frosne Mand. Drachm.LK.89. Paa hver Side
af Døren var fastgjort et (skilt). ZakNiels.

SM.51.
II

(1. br.) overf. dertil gavner For-
sættet, til at fastgjøre sig i hvad man har
forstaaet. Kierk.X.258. Virksomheder, hvori
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Kapitalen allerede er fastgjort. EMeyer.
Skatter.(1895).32. -hed, en. (glda. d. s.) den
egenskab at være fast; især: \) tUI. fast 2.1.

AWHauch.(1799).36. ØrstJI.181. Jernet
smuldrer, Stenene tabe deres Fasthed.
HCAnd.XI.166. PaulsenJ.2o8. 2) til I. fast 4.

Suhm.(Rahb.LBJ.121). Den rette Fasthed
bestaaer deri, at man ikke ved utilstræk-

kelige Grunde lader sig bortdrage fra at

hævde det, som man erkjender for det
Rette. 0rst.III.56. ingen Almisse kan . .

skjænke den Letsindige Fasthed og den
Sløve YimekTatt.natich.lII.306.

|| T tti

I. fast 4.2 slutn. (paa) Aktiemarkedet (var
der) Fasthed over hele Linien, og der
fandt store Spring opefter Sted, særlig i

Skibseruppen. NatTid.^*/9l920. Aft. 8. sp. 4.

-holde, V. [-ihml'a] vbs. -clse (KSelskSkr.
11.364. Kierk.Vni.227), \ -ende, et (Bar-
fod.F.'II.(1869).585). (de blev) fastholdte
af Politiet og . . førte til Politiekammeret.
Ing.EF.VII.78. »Siig, hvor fandt I (o: bøl-

gerne) Hvile sidst?
| Fastholdt Jer en øde

Kyst. PalM.VIII.45. Pilstager . . med Re-
ster af en Begmasse, der fastholdt fire

Rækker af Fjerfaner, som styrede Pilen.
SophMull.VO.546. (kunstige dækninger an-
vendes bl. a.) hvor det gælder om at fast-

holde et vundet Msmt. Feltarb.S. R især
cverf., m. h. t. erindring, sanseindtryk, op-
mærkso7nhed

, forsæt, mening osv. Vi lade
saa ofte Erfaringerne gaae os forbi uden
at fastholde dem. ØrstJII.117. (digterne)
lokke og fastholde (o: „fængsle") Læseren.
Molb.F.320. (en) Mening, som han neppe
vilde have fastholdt (o: vedblivende hævdet),
hvis han havde kjendt Lessings Laokoon.
Hauch.MfU.257. Hvorfor kunne ikke saa-
danne Øieblikke fastholdes i Livet! Gylb.
(1849).VJ.99. utallige var de Situationer,
(som Marstrand) fastholdt paa Lærredet
eller paa Papiret. SigMiill.B.lOO.

||
(sj.)

uden obj. den egentlige Saal (har) lidt

saameget, at Stifterne ei mere kunne fast-

holde i Læderet. MR.1827.27.

t Fastighed, en. {efter ty. festigkeit;

rf. SV. fastighet, fast ejendom; s/.) d. s. s.

Fasthed, at virke til Nationalgejsts og
Nationalkarakters Fastighed og Foræd-
lelse. Bothe. (HLund. Selskabet f. Borgerdyd.
(1885).23).
Fast-is, en. (fagl.) sammenfrossen, land-

fast is/lade. Cit.ca.l770.(OrdbS.). sværFastis;
Rende holdes aaben af Isbryder. Po?.*/i

1908.2. De fleste Havne og Smaafarvande
er fyldt med Drivis eller tillagt med Fastis.
SorøAmtstid.^l%1909.2.sp.l. -Kæbe, en,
(zool.) i flt.: fastkæberne, underafdeling
af benfiskene, hvis over- og mellemkæbe er
ubevægeligt forbundet m. hjemekassen: Pec-
tognathi. Boas.Zool.475. -kæbet. adj. de
fastkæbede, (zool.) d.s.s. Fastkæbeme.
BøvP.III.555. Aller.II.44. -kedet, adj.

£1.2.1] [-^kø^^^f] som er fast i kødet. (Kalk.
V.236). MO. ae store fastkøåede (jordbær).
FrkJ.Sylteb.28. -kert, part. adj. en fast-

kørt Yogn. StuckJ'0.38. g overf. (J.V.Jen-
sen) har været den Haand, som mangt et
fastkørt Aandsmenneske har grebet efter

og er kommet paa Fode ved. HAMmann.
DP.124. -land, et. [I.I.2] stort, sammen-
hængende landomraade (mods. 0); kontinent;
spec. (geogr.) om jordens tre størde, sammen-
hængende omraader: den gamle verden (Ei*-
ropa. Asien og Afrika), den ny verden (Ame-

10 rika) og Australien. Moth.F89. OehXMK.97.
Crrundtv.SSJ.321. de stærke Bølger have
forvandlet Fastlandet til Øer. HCAnd.XII.
80. 'Disse Øer, store smaa,

| dette Fast-
land (0: Jylland), disse Yiue.Rich.VL.5.
Nordamerikas Fastland. NCBom. Læsebog.
111.(1887).119. det mørke fastland
{efter eng. the dark continent) Afrika.
Olrminger. HMStanley. (1888). 3. (billedl. :)

(en) Rejse gennem Sjælens mørke Fast-
20 land. HarXiels.ML.3. Q om store øer i mod-

sætn. til mindre, (kjoven) ynglede baade
gaa Fastiandet (0: Grønland) og_de større

er. NaturmsV.1914.258. Sal?VII.791.
\\

hertil Fastlands-beboer, -klima, -spærring
(0: den af Xapoleon I forsøgte spærring af
det europæiske fastlandes havne for engelske

skibe), -tid (o: geologisk tidsafsnit, da Jyl-
land var landfast ni. de danske øer) ofl.

t fastlig^, adv. d. s. s. U. fast (jf. faste-

30 hg), „jeg har allerede sex Børn." — „Det
er fastlig vel mange paa det Hartkorn!"
BlochSuhr.ÆSJ.117.
Fast-lods, en. [1.4.2] ^ fast ansat lods.

Undertegnede . . Fastiodser ved Helsingør
Lodseri. NatTid.^^/iol905Aft.2.sp.5 -læn-
ding^, en. [-[læn'en] (sj.) person, der stam-
mer fra et fastland. Fastlændinger (har)
kjøbt sig Ejendomme paa (Læsø). AEMei-
nert. Xaturen ogMenneskelivet. I. (1854). 145.

40 FlensbA.^*/sl913.3.sp.l. -masse, en. {om-
tydning af ty. festmass, „fast maal" ; forst.)

den (som regel i kubikmeter angivne) virkelige

vedmængde, der findes i et vist rummaal brænde.
ForstO. LandbO.II.51. jf. Opperm.Træog
andreSkovproduMer.(1911-16).277. -masse-
tal, et. (forst.) tal, der angiver fastmassen
i en vis mængde brænde. Børd.QD.^62. Forst
0.18. SaUVIL791. -nag:le, v. [-.naq'laj

vAph.(1759). uegl: Bagges.L.IlJ.11. p især i

50 perf. part.: et i Muren fastnaglet Bord.
Ing.PO.IL106. (hun) blev staaende som
fastnaglet. Goldschm.III.79.
fastne, v. [ifasdna] -ede. {ænyd. d. s. (i

bet. i), SV. no. fastna, blive hængende, oldn.

fastna, bortfæste, trolove; aft. af I. fast, jf.
blegne, løsne osv.; sml. fæste, fæstne; nu
sj.) 1) (intr.) blive fast. 1.1) WL fast la:
(komme tU at) sidde fast. *Han aUe Nag-
lerne først tog ud;

|
Dog fastnede Spydet

60 i Stagen. Oehl.BL.33. \\ ordspr. Gaasen gaar
saa længe i Køkkenet, at den fastner en-
gang ved Spiddet (3: man kan udsætte sig

saa ofte for en fare, en fristelse osv., at man
tilsidst bukker under for den). Mau.2629.
CBemh.III.137. iJ2) tU 1. fast 2a. Jorden
fastner. Moth.F90. VSO. jf: en løs og

51'
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sandig lord, som ikke gierne fastner og
binder sig. OecMag.VL28. 2) (trans.) gøre
fast (ell. fastere); fæste; fæstne. 2.1) til

I. fast 1.1. *Til Svælget fastner sig hans .

.

Mad. FGum.SS.III.216. *Han fastner Jer-
net om den gamle Stage. Oehl.SO.51. *en
smekker Green, . .

|
I Vandet ligger fast-

net ved en Steen. sa.PSkr. 1. 413. || uegl.

jeg vil fastne denne Drøm — jeg vil

fængsle den til Papiret. £ZicLIZI.486. at

fastne mit Blik ved en Gjenstand. smst.120.

jf. bet. 2.3: naar skal det Baand, hvormed
Du omslynger mig, fastnes ?sm8iJy.598.
Winth.VI.162. 2.2) til I. fast 2.i. skarpsan-
dede Jorder . . fastnes ved Leer. Olufs.Ny
Oec.I.193. Job. 38. 38 (Lindberg). || billedl.

*Kiartan selv
|
Skal gribe Lykkens Sæbe-

boble, fastne den
| Til Kugle. Oehl.KG.38o.

*til Skikkelser sig Taagen fastned. IliaFi-
biger.SmdogSorg.(1862).56. 2.3) til I. fast 4.

Il til I. last 4.1. *(guden) Fastner hans Villie.

Ing.EF.IV.117. || til I. fast 4.2. Bringer
den hele Krig intet andet stort Gode, saa
bringer og lastner den dette. Sibb.Stats-

myndigheder.(1854).87. isærrefl.: det sven-
ske Sprog, hvis Skriftsprog har fastnet sig

temmelig sHåigt. Levin.GrU.l. Antagelsen,
at det er en reUgieus Forfatter, vil have
fastnet sig. Kierk.XIII.526. en uvillig Stem-
ning modForbindelsen medDanmark slaaer

Rod og . . fastner sig til varigt Fjendskab.
Allen.1.55. (dette er) et bevis på at udtalen
i dette punkt havde fastnet s\.g.Vemer.227

.

Fast-part, en. se Fastepart. -slaa, v.

vbs. (Ihr.) -else (i bet. 2: Gjel.M.424). 1)

(1. br.) i egl. bet.: befæste ved slag; slaa fast.

Hjorte- og Daadyrshorn . . vare fastslagne
til Væggene. IIauch.I.169. (i aabningeme)
fastslaas kegleformet tildrejede . . Træ-
klodser. Jffaandv.iéf^. I en Spisestue maa
det kaldes upraktisk at have et fastslaaet

Gulvtæppe. For^Æ;/. 175. 77. 2) (< MO.)
overf. : paavise ell. hævde som afgjort, utvivl-

somt, sikkert; konstatere (jf. -sætte 2.2). siden
Hegels Tid er (det) fastslaaet som et bli-

vende Resultat, at (osv.). Schand.AE.56. en
af de fastslaaede (o: almindeligt antagne)
Fabler, hvorpaa Historien er saa rig. Bergs.

BR.8. Manden er forrykt, fastslog han for

sig selv. Pont.LP.VII.178. Lasse stillede sig

gabende i Stalddøren og fastslog Dagens
V ejr (0: skønnede om, bestemte vejrudsigterne).

AndNx.PE.1.56. -spant, et. se Fastespant.
-staaende, part. adj. [-|Sdå'8n9] 1) i egl.

bet. en lUle umalet, faststaaende Bænk.
Schand.Fort.188. 2) (overf.) varig; fast (4.2).

Commissionen skal . . forfatte et faststaa-

ende (nu: fast; Reglement. MR.1742.829.
nu især m. overgang til bet. 1: enhver gri-

bende Begivenhed danner i Erindringen
et faststaaende Billede, som man senere
kan ligesom gaa omkring og betragte.

Goldschm.VI.llS. |j om personer. Det nye
Comediehuus . . mangler blot en faststaa-

ende (nu : fast; Truppe. Bagges.L.I.185. nu
nist kun ^ om (menig) artillerist, der be-

nyttes til længevarende specielt arbejde : fast-
staaende Folk af ArtUlerie-Corpset. MS.
1834.199. som subst. : Forslag om . . i hvert af
disse Huse at henlægge en givt Faststaa-
ende, som skulde bevogte Magazinet. smst.

1841.284. (han er) faststaaende i køkkenet
materialforvalterens faststaaende > -stille^
V. [-isdel'a] {sv. faststålla; efter ty. feststel-

len; sj.) d. s. s. -slaa 2. Schand.0.I1.191. Guda
10 Eksistens faststiUes gennem en intensiv

personlig Bundethed. Krarup.L.242.' smst.

300. -sætte, v. vbs. -else (vAph.(1759). MO.
PoU^/iil903). 1) (nu næppe br.) anbringe
(3.1); fæste; sætte fast. Fastsætte . . en Mast.
vAph.(1759). Det ulykkelige Menneske, der
maa fastsætte det øverste Blus paa Kor-
set over den store Kuppel (0: paa Peters-

kirken). IICAnd.I.177. (billedl. :) Visse Feil
og Vanarter fastsætte sig allerede i de

20 aUertidligste Aar. Bahb.Tilsk. 1796. 300. \\

t give en fast stilling, (om) ieg maae blive
fastsat her i Staden. Langebek. Breve. 76.

||

t fængsle, (de tre mistænkte) ere fastsatte

og examinerede, (men) vil ej endnu gaa
til Bekendelse. Cit. 1 705. (KbhDipl. V. 800).
vAph.(1764).

II
m. h. t. penge, en lille Capi-

tal, som er . . fastsat andensteds. Gylb.VII.
21. 2) (overf.) 2.1) vedtage; bestemme; m. h. t.

tidspunkt : beramme, fastsætte Dag og Tiid.

30 vAph.(1759). den fastsadte Pins.8a.(1764).
157. Er vor nysantagne Benævnelse rig-
tig, lader sig lettelig fastsætte den første

B.ege\. Rahb.Stiil.35. Undertiden blive . .

særdeles Straffe fastsatte for Slåvinder.
Engelst.Qvindekj.306. Er der ingen Thron-
følger, vælger den forenede Rigsdag en
Konge og fastsætter den fremtidige Arve-
følge. Grundl.(1849).§15. smst.§70. Grev S.

havde fastsåt sit Besøg paa Næsset til (o

:

40 til at vare) fem J)2ige.Wied.S.118. hån fast-

satte (1819: haver bestemt; bestemte Ti-
der. ApG.17.26(1907). 2.2) t d.s.s. -slaa 2
(næppe uden for perf. part,, fåstsatj. En
fastsat (nu: fast; Talemaade. J5^fecfe.^erm,

23. denne blant de Unge fastsatte Me-
ning. Stampe. 1. 139. -sættelses-segs-
maal, et. (til -sætte 2; jur.) d. s. s. Aner-
kendelsessøgsmaal. Hag.IV.42. MunchPet.
DR.II.83. 19 -trylle, v. [-itryl'a] især i perf.^

50 part. i udtr. som: Jeg var ° som fasttryUet

til dette Syn. Gylb.(1849).IX.142. Banners
Øie hang fasttryllet ved den . . begei-
strede Pige.VThist.TV.I.137. T. rørte sig

ikke, men sad som fasttryllet, saalænge F.
saå paa. ham. Schand.TF.I.174. GyrLemche.
K.54. CP -temiret, part. adj. [-jtøm'raf,^

-jtom'raf] især overf.: en fasttømret filoso-

fisk LæTe.EBrand.(PoUVel920.8.sp.2). håns
fasttømrede Karakter . . gjorde os trygge.

60 LCNiels.(Riget.^*ia911.1.sp.6). fasttømrede
OTg2m\sat\onev.Pol.-*lil921.7.sp.6.

I. t Fat, en. („(udtales) Fah". JBaden.
FrO.). (fra fr. fat, taabelig, taabe, af lat.

fatuus, taabelig) nar; gæk. *Bliv du og
borte, Tydsklands Fatl

|
Som skrev ynk-

værdig om en Kat.T7ess.-257. sa.Anno.l08,
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II. fat, adj. (ubøjeligt) [fad] {ænyd. d. s.,

SV. fatt (fx. under så fatta omståndigheter^

;

vist egl. perf. part. intk. af IL faa (jf. fsv.

fat(t))) som er af en vis beskaffenhed ell.

i en vis tilstand; beskaffen(t); i forh.

være fat (nu kun som præd. til det^, for-
holde sig (paa en vis maade). det (^ ikke)

fat med Proprietairen og KiøbstJaederne,

som med en Stat og en anden. OeconT.FZ.
103. nu altid i forb. m. maades-adv. og næ-
sten kun i udtr., hvor det angives ell. for-

modes, at noget ikke er, som det bør være.

*Hun sveeder Dødsens Sveed, det er saa
ilde fat,

|
Saa hun ald Verden vil nu sige

snart god Nat. Kelt.Poet.107. „Hvordan er

det fatt Naadige Herre?« — „Ret vel!"

Holb.JepJI.3. hvor er fat Søster, mig sy-

nes dog, at du er bleven noget storagtig.

sa.Kandst.lV.9. Jeg er bange, det er ikke
rigtig fat med ham (o: at han er gal). Heib.
Poet?V.185. „Det er nok galt fat", svarede
han, „det er ikke det rette Værtshuus."
Hauch.MfU.42. *Da Herren vandred hid
og did . .

I
Blandt sine Børn paa denne

Jord,
I
At see, om Alt var rigtig fsitWinth.

V.161. *(hun spurgte) hvordan det med
mig var fat. Jørg.BR.30. det (var) galt fat

med Pigebarnet (o: hun var frugtsommelig).
Breum.HH.112. (1. br. :) det er ikke saaledes
fat (o : forholder sig ikke saaledes), som Folk
siger. FSO. D&H.

III. fat, adv. [fad] Høysg.AG.36. {ænyd.,

fsv. d. s.; fra nt. fat (kngen); besl. m. H.
fatte, egl. subsi. m. bet. „greb", jf. no. fat,

greb, haandtag) tilføjelse tU verber, der be-

tegner en griben, fastholden ell. tilvejebringen

af noget, som betegnelse for, at handlingens
genstand helt kommer inden for (det logiske)

subj.s rækkevidde, i dets besiddelse, magt osv.

i) i al alm.; i forb. som gribe fat paa
eU. i (en) ell. gribe (en) fat osv. (om faa,

have og tage fat se ndf. bet. 2-4j. en aand
griber fat paa ham (1819: griber ham^.
Lu€.9.39(Chr.VI). *den lumske Kat,

| Der
slipper snart sit Rov, og snart det griber
fat. JacobiJSkr.255. Hun havde grebet fat

paa . . Grev M.Ing.LB.IV.29. »Lars Ma-
thisen (o: en værtshusholder) venter

|
med

sin Glædesskat,
| vi skal den i Nat

|

gribe
fat. Hostr.G.68. (trossen) rutsjede ned i Last-
rummet, og Dyvelskløeme spændte (o:

greb) fat i Tønderne. SkjoldbB.192.
\\ (1. br.)

skaffe ell. (nu næppe br.) fly fat paa
eU. i, bringe i ens besiddelse osv. I maa flye
mig fat paa en Mand . . som heeder Skyl-
denborg. HoZ6JJJ.II.5. Han flyede os fat

paa Tyven.FSO. vil De skaffe mig fat i

en droske? <

2) faa fat paa ell. i ell. (nu sjældnere)
faa en ell. noget fat. 2.1) m. h. t. person ell.

ting: indhente og fastholde; fange; ogs.

m. afsvækket bet.: faa opspurgt, tilveje-
bragt olgn. naar den (o: den onde aand)
faaer fat paa ham, slider den ham. Mare.
9.18. Sus.39. Holb.MTkr.605. For at faae
En, der med Kraft og Varme kunde drive

denne Sag i Parlamentet, fik man fat paa
WilhertoTce. FrSneed. 1.484. *(han) Fik i

ham fat med vældig Arm. Bagges.Ungd.1.
188. *fik jeg ham kun fat,

| Saa kiendte
jeg ham nok. sa.Grieng.8. *J)e fletted af Siv
et Baand tU ham (o: en hund) . .

| Men
see, om de fik ham fa.tlWinthJV.99. Faa
mig . . snarest fat paa en dygtig Tømmer-
mand. Etlar.XXII.159. vi (har) hørt hans

10 Ord; thi Mændene i Betulua fik fat paa
(Chr.VI: bekom^ ham, og han forkyndte
dem alle de Tiag.Jud.11.9. *(han har) Tre
Mark paa Lommen!

I
Dem maa jeg se,

jeg kan faa fat. Bøi-nerimJI.lO. 2J5) m. h. t.

opholdssted olgn.: skaffe (sig). vAph.(1764).
(han) fik fat i et Kabinet. Muusm.KT.42.
2.3) m. h. t. (andres) udtalelser, meninger olgn.

:

opfatte tydeligt; forstaa. (han) an-
strængte sig . . forat faa fat i noget af

20 det. Taleren sagde. JakKnu.S.147. jeg kan
ikke rigtig faa fat paa, hvad han mener •

jf.: de (o: sladderagtige naboer) see aldrig
saa snart nogen mindste Liighed til en
Ting, at de jo strax faaer fat derpaa, og
giør en Historie deraf efter deris egen
Invention. KomGrønneg.II.204. 2a) m. 7i. t.

arbejde, beskæftigelse: begynde; faa be-
gyndt paa. Naar han faaer Arbejdet fat

(nu: faar fat paa arbejdet^, bliver det nok
30 tilendebragt. VSO. jf.: *jeg omsider fik

mit Dreye -Verk-sted fat (o: begyndte paa
drejerhaandværket). FrHom.PM.157 (jf. bet.

4.3/ samt: Bogbinderen har allerede faaet
fat paa (nu hellere: taget fat paa.) (Deres)
exemplarer, og lover at skåne dem som
snarest færdig. Langebek.Breve.3.

3) have fat paa eU. i ell. (nu sjældnere)
have en ell. noget fat. 3.1) m. h. t. person
eU. ting: holde fast (med hænderne); have

40 i sin magt; have nærværende til benyttelse,

behandling, afstraffelse olgn. Nu vilde jeg
ønske, jeg havde fat paa Henrich, for at
høre hvad han har ndspnndet. HolbXSk.
III.9. gid jeg havde ham fat. sa.BarsJII.5.
PMøU.1.301. Jeg maa have ham fat, han
skal dandse efter min Pibe. Hrz.XVIII.32.
jf.: *Jeg kjørte i dunkle Skove,

| Paa min
Ven havde ^øvnGnfat.Winth.III.12.

||
(nu

næppe br.) overf. 'At have gode Dage fat,
|

50 Er got og gievt. Wadsk.34. især i udtr. : have
det godt fvel olgn.) fat, være godt stiklet.

Moth.F24. vi hår det bedre fat med Vo-
calernes lésning, end de Franske. -Høys^.

AG.111. VS0.II.534. 3.2) m. h. t. sted: naa;
have naaet. *Vor Helt er atter ude af sit

Huus,
I
Og een, to, tre har Skoven fat.

BaggesJ.82. 'Men se kun! nu har de jo
Landet fat, | Og frelste de springe paa
Stranden. JB/«;^.£).ir.iio. 3.3) m. h. t. arbejde:

60 være beskæftiget med. det var længe
siden, han havde havt fat i sine franske
Bøger. Schand.BS.119.

4) tage fat (paa ell. i) ell. (i rigsspr. nu
sjældnere) tage en ell. noget fat. 4.1) m. h. t.

person ell. ting: gribe (især m. hænderne).
Da tog (Moses) fat paa begge Tavlerne og
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kastede dem ud. 5Mos.9.17. jeg (skulde) tage
fat paa Dommeren, og prygle hajn.Holb.
Jep.iV.6. *Snart tog Vinden i Seilene fat.

HrzJD.1.??. han tog fat i haandtaget
\ \\

(sj.) overf. *(troen) dæmper Kødets Knur
og tager Bønnen fat (o: tager sin tilflugt

tUhønJ. Brors.125. de Stumper af det gamle
Wien, som dukkede frem for os paa vore
Farter, tog mig . . fat (o: fangede min in-

teresse). Schand.O.II.343. 4.2) (næppe uden
for dial.) m. h. t. sted: begynde at be-
væge sig paa ell. hen over. Der kørte en
Enspænder ud fra Gaarden og tog Lande-
vejen fat (o: slog ind paa 1.) mod Staden.
AndNx.PE.(1914)J.122. sa.L.7.8. (køerne)

tog marken fat i en så overstrømmende
livslyst og frihedstrang, at selv den mest
rapfodede dreng kom til at . . slippe tøj-

ret. SvendbAmt.1920.10. 4.3) tage fat paa ell.

(nu sj.) i, (m. h. t. et foretagende, arbejde

osv.) give sig i lag med; begynde. Da
jeg havde giort min Bøn, tog jeg fat paa
min Bibel (o: at læse i min b.). Robinson.I.
243. Da Konen bragte mig Tykmælken,
tog jeg straks fat i den. Sibb.II.270. Saa
tog han fat i sine Arbejder og sled for

AlvoT.Tops.II.196. (han) tog fat paa Goethe-
biografien, som han havde glædet sig til.

Leop.B.8. jf.: „OvidJus fat. Drenge 1" mum-
ler (IxBreren). Ing.Levnet.II.34.

||
(7. br.) intr.

:

begynde, (alt) var forstemt, forknyttet, for-

stenet; ingen Samtale vilde tage fat, eller

holde sig i Gang. Bahb.E.V.408. 4.4) (abs.)

tage fat, begynde paa (og fortsætte med)
et arbejde; nu især: arbejde haardt; „hænge
i". Min Fader er ikke (rig) og hans Døt-
tre maae derfor tage fat og bestille No-
get. CBernh.XI.45. tage aktivt fat. EBrand.
UB. 181. BHolst.L.59. tag nu fat (og be-
stil noget)!

i

Fata, se Fatum. fatal, adj. [fa'ta'Z]

intk. -t ell. f d. s. (Æreboe.44). {af lat. fa-

talis, skæbnebestemt, ulykkelig, aft. af fatum,
se Fatum) \)'\ skæbnebestemt, (denne lære)

giør Menneskets fri ViUie til intet, og til-

skriver alle dets Gierninger en fatal Nød-
vendighed. Holb.Ep.V.81. 2) O som ved
skæbnens tilskikkelse uundgaaeligt medfører
ulykke ell.uheld; skæbnesvanger; ulykke-
lig. *sidste gang Hans skraben var fatal. Cit.

beg. afl8aarh. (NkS4''821.125). vAph.(l 764).

Paa det ene (alter) brænder en Ild, hvori
det fatale Spyd ligger. Ew.V. 60. Denne
for Vintersæden . . saa fatale Rust. ChMou-
rier.Brød.(1821).44. den fatale Maskerade
den 16de Marts 1792. Bournonville.Th.II.360.

nu kun m. mere ell. mindre afsvækket bet,

især om situation, omstændighed olgn. : (i høj

grad) ubehagelig ell. ærgerlig; „for-
bandet". VSO. *Jeg vilde gierne smile;

men min Mund har den fatale Egenskab,
den vides

|
En Smule alt for vidt ved

SmilehuUet. Oehl.F.116. Det er dog virke-

lig fatalt, De fik slet ikke hilst paa Ven-
inden. Kierk.1.328. Schand.SD.137. erotiske

Tilbøjeligheder . . bringer Pedanten i fa-

tale Situa.iioner.VVed.B.346. m. hensobj. (nu
1. br.): Intet er mig fatalere end et Opkog
af gamle Historier af denne Art. Gylb.IX.
158. Kierk.XII.392.

\\
(nu næppe br.) om per-

son, (vi) hjemsøgtes af en høist fatal saa-
kaldet Eremit, en . . miserabel Person over
al 'M.a&åe.POBrøndst.BD.76. denne raa og
fatale M. Grylb.IX.184. jf.: han har et lumsk,,
brutal og i al Henseende fatalt physiog-

10 nomie. HHans.PD.143. Fatalisme, en.
[fata'lismg] ff Fatalismus. JBaden.FrO.) {jf.

fr. fatalisme ; afl. af fatal 1 ; især fihs. off

teol.) tro paa en uafvendelig skæbne,
Heib.Pros.1.263. En rolig resignert Fata-
lisme er Krigeren natxiT\ig.VVed.E.201.
SaUYII.792. Fatalist, en. [fata>lis(i}

flt. -er. {jf. fr. fataliste; dannet af Fata-
lisme i lighed m. Ateist til Ateisme olgn.;

især filos. og teol.) tilhænger af fata-
^ lismen ; skæbnetroende. JBaden.FrO. 1

Kærlighedssager var han . . Fatalist. Esm,
1.28. EomoS.VD.96. fatalistisk, adj.

[fåtailisdis^] (især filos. ell. teol.) adj. til Fa-
talisme og Fatalist. Eeib.Poet.IX.244. Med
en Art fatalistisk Sløjhed lod Høje og Lave
alt gaa sin Ruin i Møde.VVed.É.400. Det
gamle fatalistiske Ord: „Den drukner ej,

som hænges skal." EEelweg. Grundtvigs
Sindssygdom.(1918).124. en fatalistisk Livs-

30 anskuelse. Aller.II.44. Fatalitet, en. [fa-

taUite'd] flt. -er. {af lat. fatalitas, skæbne,,

ulykke, a^. a/" fatalis, se fatal) i) f skæbne-
bestemthed, overtroisk Begreb om Fata-
litæt . . hialp til Sygdommens Udbredelse.
Tode.ST.II.llO. || om skæbne i alm. Hvad
Fatalitet Sproget (o: Israelitemes) haver
havt udi Ægypten, er vanskeligt at sige.

Eolb.JE.1.259. 2) O ulykke; nu især (of-
test i flt.) m. afsvækket bet.: fortrædelig-

40 hed; ærgerlig, ubehagelig hændelse..
Reiser (bringer ofte) fataliteter med sig.

Langebek.Breve.186. Det var en stor Fata-
litet, at vi just skulde møde ham under-
veis.FSO. Flyttedagens mange Fataliteter.

Erz.III.19. Sandet hørte dengang med til

en Dyrehavstours Fataliteter, Marehalmen
og Strandtidslen vare Ikke, som nu, afdøde
Bekjendte. Bergs.BB.4.

CP Fata llorgana, et ell. (nu næppe
50 br.) en. [(|)fa(-.'tam(»)r'ga*na] flt. (1. br.) -er. {af

ital. fata Morgana, egl. „feen Morgana", et

overnaturligt væsen, som tænktes at fremkalde

lufUpejlinger, jf.Ing.BSE.VI.275 (se u. Fe>
II

1. led er egl. flt. til Fatum, jf. Fe) luft-
spejling. JBaden.FrO. Jeg saae efter

en Fata Morgana, som viste sig paa Him-
len. Eeib.Poet.II.148. „Enten seer jeg Fata
Morgana, som man kalder det, eller jeg
er fuldr jamrede Justitsraaden. jffCi4nd.

60 V.122. Sal.XI.1061. (uegl.:) Stjernehimlen
maa være en Fata Morgana, der finder

Behag i at frembringe rige og skjønne
IXhisionQT. Eeib.Pros.IX.36. jf.: Frasernes
Fata Morgana. FrPoulsen.F.ll 7.

O fatigere, v. [fati'ge-'ra] -ede ell. (nu
næppe br.) -te. (Ew.YIII.123). {fra fr. fa-
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tiguer, af lat. fatigjare; nusj.) trætte; ud-
matte, jeg (vil ikke) fattigere Læseren
dermed. Holb.DH.I.Sél. Commandanten
ma^e ingenlunde fatiguere nogen . . med
ufornødent eller alt for overflødigt Arbei-
de.MB.1741.802. Jeg er saa fatigueret,

at jeg neppe kan staae paa mine Been.
Hrz.III.197. HCAnd.VII.85. FruHeib.B.
11.46.

Fatning, en. [ifadneri] flt. (i bet. 3)
-er. (vbs. til II. fatte; jf. ty. fassung) 1)

(1. br.) som vbs. l.l) til II. fatte 1. Moth.
F98. Fatning af Sadelbommen. GymnJ.
180. 1.2) til II. fatte 2.i (jf. bet. ^): hand-
lingen at indfatte. Fatningen af Stene og
Perler er et Arbejde, som kun de færreste
Guldsmede . . ere i Stand til at paatage
sig. OpfB.UI.264. 2) evne til at fatte (sig).

2.1) t tU n. fatte 3.2: forstand; fatte-
evne. *Min Aands og Fatnings ringe Kræf-
ter. Bagge8.II.235. Leth.(1800). 2.2) til IL
fatte 5.1: det at kunne fatte sig ell. være
fattet; ogs.: rolig, behersket sindstil-
stand; aandsnærværelse. (nu især i udtr.

som : tabe sin fatning ell. fatningen, bringe
ud af fatning(en), tage noget med fatning^.
*Han drak det (o: vin) som sød Melk, og
han beholdt | Sin hele Fa.tøing.Oehl.T.21o.
Med hurtig Fatning greb han det eneste
Øieblik til at redde sig selv. Molb.DH.IL
288. *Jeg standsede i Midten af mit Buk—

I
Saa sort en Lidse paa en Barm, saa

hvid! I Jeg tabte Fatningen — du var
for smukl Aarestr.3o6. Tjenestepigen be-
gyndte at hyle, Kammerraaden var den
Eneste, der viste Fatning. HCAnd.VIII.
278. *Han gjøs et Øieblik, —

|
Men strax

igjen sin Fatning,
|
Sin Rolighed han fik.

Holst.I.149. jyjens.Br. 10. 3) konkr., om
hvad der omslutter, indfatter noget; indfat-
ning. Det er gaaet løst . . i Fatningen.
VSO. Fatninger m. Hane . . sælges. PoZ.
^''Itl916.10.sp.l. spec. om den holder, hvori
en elektrisk glødelampe („pære") skrues fast.

HHolst.EkktrJ.282. Pol.''*/41914.10.sp. 6.
1. fatte, V. se fattes.

n. fatte, V. [ifada] -ede; vbs. -else (s.d.),

-ning (s. d.), jf. III. fat. {ænyd. fat(t)e, glda.
fatte sigh, befatte sig med; fra mnt. vaten
(nt. fatten, ty. fassen^; besl. m. Fod, Fa-
ding osv.)

I) (især Q)) tage fat i ell. om og holde
fast ved

II
gribe og fastholde m. haanden

ell. hænderne. Hun fatter ham i Haaret.
Holb.llJ.V.3. SorøSaml.lL182. »Med brede
Næve han ØUstøbet ta.tteT.Zetlitz.NH.50.
OeM.L.II.5. Heib.Poet.VIlI.341. *dine Hæn-
der ømt jegfatter.DracArw.l7D.5iO. LCNiels.
ML.41. biUedl. (jf.bet.3j2): Striid troens gode
striid, fat (1819: gribj det evige liv, til

hvilket du og eTksIdet.lTim.6.12(Chr.VI).

II
fatte om i sa. bet. 0ehl.XXX.42. med

en pludselig Kraft fattede den Døende be-
gærlig om Bægeret og tømte det. Bang.
Udv.58. Skomagb.l7. Skyderegl.80.\\(gym.:)
hofter fat! (kommandoord). Gymn.I.71. ii

fat pistol! Skyderegl.149.
|| (fuglens vinger

er) indhulede, for destobedre at fatte Luf-
ten. SuhmJI.73. *Den Lille Vorten fatter

|

Alt med sin spæde Mund. Blich.D.UJ.68.
Med Pindetangen fattes i Taaen paa Ovev-
læderet. Skomagb.38.

||
(nu 1. br.) i forsk,

videre anv. f *det Viig,
| Hvor sikkert var

Landet at fatte (o: at lande). Sort.HS.G2r.
Sømmet vil ikke fatte i Muren. VSO. Pla-

10 steret fatter ikke (7iu : sidder ikke fast

olgn.).smst. Nu har Ilden fattet C««; taget
fat olgn.) i næste Huns, smst.

|| f fatte
ild (Uden), fænge; komme i brand (jfEsp.
425). vAph.(1764). Ting, der let kunde
fatte Uden. Mall.(RahbXB.I.9). Træet fat-

ter Ud. Eraft.(smstJ4). (overf.:) andre, der
ere ligesaa lette til at fatte Ild, som han,
blive anstukkene af hans Enthusiasme.
Birckner.Tr.99. f fatte post (efter ty.

20 posten (posto) fassen) ;^ tage stilling; stiUe

sig op. (han maatte) træ^e sig tilbage
over . . Broen . . Her fattede han igien
Tost. Cit.l808.(VoHForsvar.Viil89o.2.sp.2).

2) indeslutte. 2.1) (især Gi) indeslutte i ell.

omgive med en ramme, indfatning osv.; ind-
fatte, fatte ind i gnid. Moth.F24. *Unge
Perle!

| Jeg fatter dig i Kronens gamle
Gxild.Oehl.VIII.33. »Halv skjult af Green
og Blad,

I
Som fattet i en Ramme |

Den
30 unge Frøken sad. Winth.HF.297. Byron
havde . . i et Anfald af Lune ladet det
(o: et gammelt munkekranie) fatte i Sølv.
Brandes.V.499. Recke.BB.26. 2^) (nul.br.)
indeslutte i sig; omfatte; rumme. *Naar
Luften bliver varm, den sig udvider; | Det
famle Rum den ikke meer kan fatte. Ørst.

V.139. Damptønden maa altsaa være saa
stor, at den fatter 15 Tdi. Brændeviinsbr.3.30.
(overf.:) denne ene Videnskab, hvor me-

40 get . . fatter den i sig! Basth.Tale.(1782).15.

3) overf. brug af bet. 1. 3.1) (nu 1. br.)

modtage et sanseindtryk, de fattede det
ikke med øren (1871 : har . . ikke fornum-
met (det)).Es.64.3(Chr.VI). En PhUosoph
troer ikke alt hvad han seer eUer fatter
med Sandserne. TullinJlI.llO. Winth.HF.
329. (billedl. :) lader os først og fornemme-
lig fatte Stridspunctet rigtig i Øie (o: be-

tragte, undersøge det). HeibJPros.X.46. 3.2) be-

50 gribe; forstaa; opfatte; især: forstaa den
egentlige, dybeste mening med ell. betydning
af noget. Jeg kand nok læse Bogstaverne,
men fatter ikke Meeningen. Holb.Er.1.2.
Han kan altsaa ikke begribe eUer fatte
deres Muelighed uden ved Hielp af Aaben-
haTingen.Eiv.VII.92. *min Aand maae
fatte Gud! sa.(1914)J.184. *Vel kunde han
ei tale . . | Men der er visse Fagter,

| Som
fattes overalt. Winth.HF.179. Man havde

60 kaldt en Læge, men Denne syntes usikker
i at fatte (o: forstaa, bestemme) hendes
egenlige Sjgdom.Gylb. XII. 63. det Mis-
forstaaende i at fatte Fristelse eensidigen
som (o: tage det alene i betydning af) Fri-
stelse til det Onde. Kierk.IV. 311. Han
staaer der som et Fjog, der Intet fatter.
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smst.1.239. *Ak nei, ak nei Hr. Guldsmed,
|

saaledes var det ei
|
„Jeg syntes dog bitt'

Ole,
I
jeg havde fattet Dig''. Høedt.LG.5.

Livets uendelige Skønhed . . som det først

og fremmest kom an paa at kunne fatte— ikke paa den Maade forstaa. KLars.
MH.2. han siger til dem: „Fatte (1819:
forstaaej I ikke denne Lignelse ?" MarcA.
13(1907).

II
abs. (hun var) letnem, fattede

snart. HCAnd.IV. 160. være hurtig til at

fatte
I
3.3) Glade (en følelse, tanke, beslut-

ning osv.) opstaa og fastholdes i sindet.
Derfor fatter et andet Sind, og vender om,
at Eders Synder maae være udslettede.
ApG.3.19. ieg haver fatted nogle gode
Tanker om mine egne Skue-Spill. Holb.Ep.
111.32. Jeg har . . fattet saadant Had til

Cardinaler. sa.GW.III.2. (hun) kunde fatte

Afskye for mig. sa.MTkr.238. den Mee-
ning, som nogle have fattet. KSelskSkr.I.

238. *Nu jeg fattet har min Flan. Heib.
Foet.IV.61. Hroald . . fattede Venskab for

ham.. Hauch.II.422. Efter dette aandelige
Nederlag fatter Skule den Idé, at bemæg-
tige sig Hakons Tanke. Brandes. III. 253.
fatte elskov til, se u. Elskov l.i. fatte god-
hed for en ! især i forb. som: (de) begyndte .

.

at fatteMo digien.IIolb.Hh.II.197. Grundtv.
BrS.377. hans Kierlighed fik . . nye Kræf-
ter, og han fattede nyt Haah.JSneed.IX.
97. Grundtv.PS.VII.49. al Hede kiølnes,

og han skulde fatte en Beslutning. ÆJt«;.

VI. 277. den velbehagelige Beslutning,
hvilken han forud fattede (Chr. VI: fore-

sattej hos sig selv. Ephes.1.9. Finder Thin-
get ikke Anledning til om et Andragende
at fatte Beslutning, kan det henvise det
til Ministrene. Grundl.(1849). §68. jf. (sj.):

(CFAllen) spreder (ikke) sine Evner, men
. . søger (altid) mod et fattet Maal. Johs
Steenstr.HD.346. fatte i sinde, se Sind.

4) (nu sj., jf. bet. 6.s) overf. brug af bet.

2.1: udtrykke (en tanke, mening osv.) skrift-

ligt; affatte, intet skriftlig (skal) fattis

om saadant. Di. 5

—

9—26. at contrahere
eller fatte saa kort i Stiil, som De vil.

Gram.Breve.84. Nogle faa Erindringer skyl-

der jeg aleene mine Læsere, og dem vil

jeg fatte gandske kort. Mali. 8gII.Fort.5v.

et Edict, som ikke er fattet i de mørke
Tider, men i Begyndelsen af dette inde-
værende A.arhM.ndLreå..FrSneed.I.241. At
fatte den hele Historie i faa Ord. VSO.
i Trætavler indgrov (man) eet og andet,

hvad der kunde fattes i stor Korthed.
Molb.DH.1.82. II t m. h. t. en tegning, plan
olgn. Over Dørene giøres en liden Front
de Spis effter den af Biugmesteren der-
over fattende Teigning (o: den tegning,

som skal udarbejdes af bygmesteren). Cit.1701.

(HistMKbh.Vn.61).
\\
(sj.)m.h.t. tale: forme;

udtrykke i ord (jf. bet. 6.3). Fat din Tale
i Korthed (Chr.VI: Drag din tale tilsam-

men i en sum^ at du kan sige Meget
med faa Orå. Sir.32.9.

5) refl. 5.1) faa herredømme over sine sjæle-

evner; tage sig sammen; blive rolig efter en
sindsbevægelse ; ikke tabe modet; samle sine
tanker ^j/. Fatning 2.2 05^ fattet^. Har De
fattet Dem noget. Er De roeligere. PAHeib.
Sk.1.98. Oehl.RL.41. Otto blegnede (0: af
angst), men fattede sig hastig. Ing.VS.I.175.
Jeg var hos (præsten) idag: han kommer sig
nu mere og mere, det vil sige: han fatter

og samler sig. Prædike selv begge Pintse-
10 dagene vU han.Si66.IJ.99. Winth.XI.179.
*Hun standser — men nu hurtig hun sig
fatter,

|
Og ind ad Teltets Dør hun træder

atter. PalM. VII. 61. _ Kofoed-Hansen.KA.II.
146.

II
tage en forestaaende ulykke, fare olgn.

med ro, fatning, jeg kommer her just ikke
for det bedste. Jeg maa bede Dem fatte

Dem som en Mand. Hostr.EF.III.2. 5.2)

(sj.) tage en beslutning. *Nu skal jeg
strax mig fatte.

|
Tillader mig et Øiebliks

20 Betænkning. Heib.Poet.1.385. 5.3) udtrykke
sig paa en vis maade; forme, udtrykke
sine tanker i ord; især i udtr. »omfatte
sig kort: Hrz.1.247. Da jeg i den fore-
gaaende § har været saa udførlig, kan jeg
her fatte mig desto kortere. Kierk.VII.470.
iatte sigikorthed: Hauch.IV.173. Gamle
Præster plejer ellers ikke at fatte sig i

Korthed. Schand.AE.lO. Pont.LP.VIII.261.
Er Kjærligheden varm, bliver Bønnen

30 inderlig, og vi kan ei fatte os i faa Ord.
Monrad.BV.168. Vi ville fatte os om den
(o: kampen) med faa Ord. Allen.I.165.

O Fatte-evne, en. evne til at fatte

(II.3.2); forstand; især i udtr. som lempe ell.

afpasse efter, overstige, overgaa ens fatte-

evne. Af Folkelæreren er det egentlig
man bør og kan fordre denne Klogskab
at afpasse sit Foredrag efter enhvers Fatte-
^vne. Birckner.Tr.94. (eventyrene) ere al-

40 mindeligviis afpassede efter Alder og
Fatteevne. HCAnd. VI.352. Kierk.XIII.430.
Schand.TJM.120. CP -kraft, en. (nu sj.)

d. s. Martinianernes overordentlige Skarp-
sindighed og flyvende Fattekraft væmmes
ved alt, hvad der er simpelt og tydeligt.

Bagges.NK.237. CKMolb.DanteJI.126.IIL
32. fatteliff, adj. [ifadali] (af H. fatte

(3); jf. ty. fasslich; især G3, sml. let-, ufatte-

lig) t) (nu næppe br.) til II. fatte 3.i: som
50 kan opfattes gennem sanserne. JSneed.VI.

424. 'Hun mangler Synets Sands, for at

forstaae
|
Den Verden, der er fattelig for

os. Hrz.IX.281. 2) til II. fatte 3.2: (let) for-

staaelig; begribelig. Moth.F25. (en) Lov-
bog, hvoraf der kunde giøres et fatteligt

(o : letfatteligt) Udtog til Ungdommens Brug.
Birckner.I.151. *Naar Mennesket interes-

serer sig . . for Mennesket og giør hans
|

Bedrifter fattelige. Oehl.T.184. Kierk.XIV.

ia 256. Drachm.EO.lO. jf.: (han) nøles med
at sammentrænge eller fatteliggøre . .

tidligere udtalte Tanker.Brandes^III.520.
samt: Fremstillingens Klarhed og Fatte-
ligh e d. Ørsi. F/.258.

I. t Fattelise, en. vbs. til fattes: det

ikke at have noget; mangel. Fattelse og
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i

Overflod kand incommodere ligemeget.
Eolb.MTkr.103. af Fattelse paa Documen-
ter. KS€l8kSkr.l.54. VSO.

II. Fattelse, en. (nu næppe br.) vbs.

til II. fatte 3.2: forstaaelse. (Kalk.V.238).
Slige Tings Fattelse er ikke muelig for

et svagt Hoved. VSO. Et Forhold imellem
den Talende og den Hørende, hvorved
Fattelse eller Forstaaelse meget lettes.

Molb.F.42.
Fatter, en. ['fadar] (tidligere ogs. skre-

vet Vatter^, best. f. og flt. næppe br. (fra ty.

(dial. ell. foræld.) vatter, sideform tU vater,

86 Fader; nu kun gldgs., dial. eU. spøg., jf.
Mutter) d. s. s. Fader 1 (og 4-5^. 'Denne
kaade Ven af Latter (o : Aristofanes) |

Seer

tust Socratesses Datter,
|
Og forknyt ved

elskovs Magt,
|
Gaaer han til den gamle

Fatter. neib.Poet.X.210. næsten kun br. i

iU- ell. omtale som en slags egennavn (jf. sp.

622, 1.16ff.): *Kors! hvor du faar Prygl af

Fatter, | Hvis du brækker dine Ben. PMøll.
1.109. JLangeJII.226. brugt af hustruen
om manden: „min mand". Hvad Fatter
gjør, det er altid det Rigtige. J?C4nd.F2J.
160. (madam Smith:) Ane (rev) Karre-
kluden ud af min Haand og hængte den
om Halsen paa Fatter. Hogtr.G.93. ogs. i

alm. (brugt^ tjenestefolk osv.) om manden
i huset. (Henrich:) der kommer Vatter,
jeg maa løbe. Holb.Kandst.1.3. sa.Bars.1.6.

derfor trænge disse hellige Sandhedsvid-
ner ind i Barselstuerne og benytte det
zarte ØiebUk, hvor Moderen er svag efter

overstanden Lidelse, og Fatter er — i Vin-
den. Kierk.XIV.245. i til- ell. omtale i alm.,

især til ældre (jf. Fader o^: (Antonius:) Ja
Vatter; naar jeg skal slaae mig til Læs-
ning, forsømmer jeg mit Handværck åer-
mea,Holb.Kandst.I.4. Ho, ho. Vatter . .

er jeg en Krybeskytte . . hvad er saa Han
(a: en krovært)? — en Hæler, lUle Vatter!
Blich.(1920).VIIIJ3o. OverskJI.248. jf:
*snart er jeg det rene Nul, | en gammel
Fatter Lusl Levy.Bv.45. spec. om eU. til

præsten (jf. u. Fader åjs): *Naar vi faaer
anden Madmo'er og naar Fatter | Til Som-
mer gifter sig med Møllerens Datter. PnZJf.
V.6. Udv. sdjy.Folkesagn .(191 9).42.

fattes, V. ['fadas] præi. -edes ell. \ -ede
(Gylb.IX.224); part. -edes eU. f fattes (Rolb.
Ep. V. 222) eU. f fattest (Gram. Breve.239.
Langebek.Breve.247) eU. (sj.) fattet (Ew.V.
298); vbs. -else (s. d.). {ænyd. d. s., sv. fat-

tas, fsv. fat(t)as, no. fattaist, jf. oldn. fættask,
blive formindsket; afl. af en gi. intk.-form

af I. faa: glda. fat, manglende (i udtr. som
them er fat, de mangler), oldn. fått, jf. fat-

tig H bet. 2 er opstaaet af bet. 1 ved, at

hensobj. er opfattet som subj. (if. FalkT.
Synt. 1. Mikkels.Ordf.86) og kan kun skelnes
skarpt derfra i tilfælde, hvor form ell. ord-

killing tydeligt angiver subjektet | nu 1. br.

i rigsspr.; især poet.)

\)(intr.) ikke være til stede; ikke fore-
findes; mangle, l.i) i al alm. der fattedes

ikke een Mand af os i Tallet. 4Jfos.5i.49.
Prosodien, som er det fornemmeste, fattes.

EolbJ^r.IV.4. Sagen er alt afgiordt imel-
lem os Forældre, det fattes icke andet,
end at hånd skal tale et Ord med Mame-
seUen. sa. GWJLl. *(et sted) Hvor intet
man savner, som Ønske er værd,

| Hvor
det ikkun fattes, som smertede her.Gnmdtv.
PS. V. 283. Kierk.Ind.265. Brandes.IV.73.

10 Næste Morgen var G.s Seng tom. Han
var som blæst væk . . Nu fattedes (alm.:
manglede^ det blot, at Kama skulde . .

forsvinde som en Røg hun ogsaa — paa
Jagt efter G. AndNxJ'E.1.209. \Jt) m. hens-
obj. i forb. som: mig fattes (noget) (ell.

noget fattes mig^, jeg har ikke; jeg mang-
ler; ogs.: jeg savner, du skal laane ham det,

som er nok for hans Mangel, det som ham
fattes. 5M0S.I5.8. RolbÆp.V.222. Vel fattes

20 mig Veltalenhed, men jeg kan undvære
den. JacobiSkrJO. Mig fattedes et Hjerte,
i hvilket jeg kunde nedlægge aUe de Be-
slutninger, der fore op i img.Sibb.L68.
•lær mig hvad der fattes mig at vide.
HrzJX.323. AaLb8.T.56. (uden subi.:) Kand
du være ham nyttig, da bruger nand dig;
men dersom dig fattes (1871: lider du
Mangel^ da skal hånd forlade dig. Sir.

13.57Chr.VL). U spec. m. h. t. tilstand af syg-

30 dom, sorg, nød olgn., især i spørgende udtr.

som: hvad fattes dig? o; hvad fejler du?
hvad er der i vejen med dig? hvad fat-

tes hende? har hun Tandpine. PAffeib.
Sk.LI.28. *Han lever, han er frisk, ham
fattes Intet. Oehl.LH.44. 'Kvinde, siig os,

hvi du græder,
| Hvad dig fattes til din

Trøst. Grundtv.SS.LL.2o9. Hvad fattes Lise ?

. . I driller hende dog ikke? Børal Lng.LB.
LL.152. Oversk.L1.183. jf: Mig fattes Intet

40 . . undtagen den Plage, Du altid forvolder
mig med Dine Spørgsmaal. Gylb.LV.180.

||

det fattes mig (osv.) paa (noget) eU.

mig (osv.) fattes paa (noget), jc^ Aar/br
lidt af; jeg har mangel paa; jeg mangler

(jf. u. bet. 2). hannem har fattest paa inden-
landske Optegnelser. KSelskSkr.I.300. Tat-
tes det paa Kraft og Mod, | Satan maa
dog vige. Brors.189. Mynst.Levnet.270. det
fattes ham paa klar 'biåsist.sa^Sibb.L.ii).

50 især nægtende: Paa ViUie fattis mig ikke.
Holb.Dtdr.lsc. det fattes dig ikke paa
Forstand. Biehl. Cerv.LF.L.30. Ew. VLL. 125.
Mart.Mynst.n.34. Brandts.GoeJ.197. jf:
(her) fattes . . ikke paa disse Ønskers of-

fentlige FLerolåer.Eilsch.P.alr. || ordspr.

og takm. (kan ogs. opfattes som bet. 2). ri-
get fattes penge, spøg. omtydning af
forbogstaverne R. F. P. i Chr. LVs valgsprog

:

regna firmat pietas. Den Friske fattes alle

60 Ting, den Syge kun det Ene (o: sund-
heden). Mau.6351. 'før kvindfolk fattes svar
(ell. ord^ paa stand | i Vesterhav da fattes

vand. gl.rim. jf. Mau.5171. Hrz.VI.121.
Feilb.tU.1042.

2) (trans.) ikke have; mangle. *En
Søemand med et modigt Bryst

| Kan al-

IV. Rentrykt »/» 1922 52
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drig fattes Penge. Eic.V.109. vi fattes

(ikke) den høie Viisdom, at det er langt
mageligere, medens Fienden raser, at

sidde med Hænderne i Skiødet. Grundtv.
Udv.IV.433. *Litteraturens Sol i Danmark
daler . .

|
I fattes Evnen til Originaler.

Heib.Poet.I.4?3. (et land) hvor du (Chr.VI:
dig) ikke skal fattes Noget. 5Mos.8.9. Feilb.

y m. h. t. sygdom osv. (jf. u. bet 1.2^; fejle.
I (seer) sak bedrøved ud . . Jeg veed nock lo

ohngefær hvad i fattes. KomGrønneg.1.289.
(fuglene) ere i god Stand; de fattes slet

mtei.PAEeib.Sk.1.259. Men du bløder.
Lad dig forbinde 1 jeg fattes jo Intet. Jw^'.

YS.IIJr.29. Da han . . venligt spurgte, om
hun fattedes noget, (sagde hun): „Ja i

Sandhed, mig fattes noget, saa svag troede
jeg aldrig, at jeg skulde hMve.Hauch.I.
113. „De er ganske bleg; har De Sorg?"
„Nej, jeg fattes saamænd Ingenting." Gold- 20

schm.II.248. De græder jo. Hvad fattes

(Etlar.F.76: fejler; De? Etlar.Foldingbro.

(1900).69.
II

fattes paa ell. for (jf. u.

bet. 1.2), (nu næppe br.) have mangel paa;
især i nægtende forb. Jacob von Tyboe
fattes aldrig paa Svax. Holb.Tyb.Il.l. sa.

Ep.IlI.50. man fattes ikke paa Fortæl-
linger om mangehaande underlige Ting.
Grundtv.Snorre.L281. de rette andægtige
Christne ere let at kiende, vi fattes heller 30

icke for dem, som kand tienne tU Ex-
empel. KomGrønneg.II.213. Falst.0vid.32.
Tullin.II.221. snart droge hver sin Kaas,
uden at fattes for Følge-Svende. Grundtv.
Snorre.1.29.

O f».tte>t, part. adj. ['fadaf] {<M0.; til

II. fatte 5.1; jf. ty. auf etwas gefasst sein)

som har fattet sig; som bevarer fatningen

(2.2); behersket (i sorg, modgang olgn.);

rolig (især m. h. t. ydre optræden), (da) 40

den unge Pige rejste sig med et blegt,

lidt skræmt Smil, førte han hende mandig
fattet til DøTS.SophClauss.UB.2. JVJens.
SS.13. efter flere maaneders fortvivlelse

er hun nu ligesom lidt fattet
i
(især spøg. :)

han var bleg, men fattet
| || i forb. m.

præp. paa: forberedt paa; belavet paa.
med en Stolthed, hvorpaa jeg slet ikke
var fattet, vendte hun sig fra mig. Gold-
schm.II.245. Brandes. T. 60. Skytten var 50

rolig . . han var fattet paa Slagsmaal. JV
Jens.HF.70. O -hed, en. P.s Højhed og
Ro, hans Fattethed, da Kongen forbander
og forviser ham. Brandes.IX. 188. smst.V.

22. Man havde fornemmelsen af en alt

betagende knugende sorg, ingen ophid-
selse, snarere rolig fattethed på det værste.
Jesp.(Tilsk.l917J.12.).

fattig^, adj. [ifadi] (æda. fatøkær, oldn.

fåtækr; af får (se I. faa) og tcekr, adj., afl. 60

af taka (se tage^; grundbet.: som tager lidet,

har lidet at tage til)

t) m.h.t. ringe økonomisk evne. I.1)

om person ell. samfund af mennesker : som
kun har (penge til) det (aller)nødven-
digste; som intet ejer ud over det (aller-)

nødtørftigste og derfor næppe kan leve uden,

fremmed hjælp; ogs.: som i sammenligning
m. andre ell. m. tidligere ell. senere tiders

forhold kun ejer lidet (jf. II. arm 2^. naar
du giør et Giestebud, da byd Fattige,
Krøbhnger, Halte, Blinde. Luc.14.13. *Den
fattige Student . .

|
Giør Vers til sin Patron.

Holb.Paars.252. *Jeg fattig er, dog har jeg
Brød. Oehl.XXIV.259. *det var al den Be-
taling, han tog,

I
Den fattige Mand Søren

Kanne. Blich.D.II.116. »Fattig Mand fuld-
stærk

I
Gaaer nu til sit Yærk. Ing.BSE.

VII.238. »Danmark er et lidet, fattigt Land.
PMøll.1.97. *Har I Plads til os AUe

|
I Jer

fattige By? Holst.I.149. Du skal . . ikke
sanke de Bær, som ere nedfaldne i din
Viingaard ; du skal lade dem blive til den
Fattige (Chr.VI: elendige^ og til den Frem-
mede. 3Mos.l9.10. *Man haaner den Fat-
tiges eneste Trøst:

|
vor Ret til at leve

paa Jord. SocialistiskeSange.(1885). 3. vin-

teren er streng for de fattige
j
fattig djæ-

vel, jf. Djævel 3.3. fattig som en kirke-
rotte, se Kirkerotte, fattig Per (Eriksen),
se Per. ordspr. : Fattig Mand har kun een
Lykke, og den er tynd. Goldschm.E.jl.1.60.

Mau.2047. || i forsk, faste forb. de fat-
tiges dyrehave, se Dyrehave, f de fat-
tigesforstander, d.s.s. Fattigforstander.
Stampe.I.408. de fattiges kasse, (emb.)
indtil 1907 betegnelse for en offentlig under-
støttelseskasse, hvis understøttelse ikke var at

anse som fattighjælp (jf. den fri fattigkasse

u. Fattigkasse samt Hjælpekasse^. Lov^/s
1856.§7. Sal.''VII.803. f de fattiges væ-
sen (^det fattiges væsen: Luxd.Dagb.1.376.
Forordn.^^/iil771.§9 ; det fattige væsen:
OeconT.II.lOl), d. s. s. Fattigvæsen. Luxd.
Dagb.I.101. JSneed.II.24. Stampe.L407.

||

billedl. (jf bet. 2). *Du fattige Spurv! flyv
ned fra Tag

|
Med Duen til JulegUde ! Ing.

BSE.VIL231. den fattige fugl, se Fugl.
om personifikation: *det er dog en fattig

Vaar,
|
Som ene pynter sig med Roser.

Oehl.F.158. 1 .2) som ved sin tarvelige, ringe

beskaffenhed vidner om daarlige økonomiske
forhold (pengeknaphed). Gud veed, at han
suurt maa fortiene sit fattige Brød. Ew.
VII. 129. Han fandt Stadsmusikantens
skjeve, fattige Dør tUlvikt. Ing.LBJ.131.
de to fattige Huepulde . . bedækkede (bør-

nenes) Hovedisse. PMøll.(1848). 11.71. en
fattig Bylt Klæder. JPJac.1.284. han tænkte
(ikke) paa at søge Pladsen. Ikke alene
var Lønningen saare fattig. Pont.LP.VIIL
212. han lever (ell. sidder^ i (smaa og)
fattige kaar

j
han har det saa fattigt (og

elendigt) i han sidder saa fattigt (ell. smaatj
i det

j (jf. bet. 3:) Kammerjunkeren piller

paa sin fattige Femdalerseddel, som han
saa inderlig nødig vil af med. CBernh.VI.
105.

2) som i al alm. ell. i forhold til det sæd-

vanlige kun har lidt af en vis art; daar-
ligt udstyret (i en vis henseende); især i

ssgr. (se aands-, arts-, blodfattig osv.) samt
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i forh. fattig paa (f for. VSO.) noget,

han var fattig paa Jordens Muld; men rig

paa det, som i Aanden . . skal leve. Molb.
EL.n. det paa Forlystelser saa fattige

Kjøbenhavn. Heib. Fros. VI. 260. længere
mod Nord . . er det fattigt saavel paa
Former som paa Individer af Brombær-
klyngeren. CYaupell.S.o4. Allevegne paa
Jorden ere Pattedyrene færre end Fuglene;
men særlig fattigt er Europa. jPrewi. i)A^. lo

447. LCmels.ML.46. H (hibl.:) Salige ere
de fattige i Aanden, thi Himmeriges
Rige er åeres. Matth.o.3. Fattig i Aan-
den, er en Bibelsk Talemaade, som til-

kiendegiver Ydmyghed eller Erkiendelse
af sin egen Ringhed for Gud; og mod-
sættes aandelig Hoffærdighed . . i daglig
Tale om den som har Mangel paa vid,
Forstand eller Indsigt. FSO. Som Poet er
han meget fattig i Aanden. smst. Han frem- io

stillede sig til Examen, og blev antaget,
men var kun fattig i Aanden. stns/. 'Hvis
min Helt dig forekommer

|
I Aanden her

lidt fattig og lidt arm. PalM.(1909).II.72.
(kroens) fiidgangsdør stod altid slaaet langt
tilbage mod Væggen, for at ingen — nok
saa fattig i Aanden — skulde ta fejl af

RetDmgen.Aakj.GK.127. || som har lidet

at glæde sig ved, føler sig ringe, forladt,

kraftløs osv. Han er fattig i al sin Rigdom, io

VSO. Den, der skal dø, kære Børn, er
saa fattig. JPJacJI.416. J (nu næppe hr.;

jf. u. bet. S) aandsfattig. En fattig (o: slet,

ttducHyj Poet, Prædikant. FiSO. || om sprog:
som kun daarligt udtrykker, hvad det skal.

smst. (de ord) hvormed vi i tunge Timer
prøver paa at bringe hverandre Trøst, er
tun et saare fattigt og ufuldkomment
Meddelelsesmiddel. Eeumert.SØ.ol.

3) som i al olm. ell. i forhold til, hvad 40

man kunde vente, det sædvanlige osv. er af
ringe værdi, betydning, kraft, stør-
relse osv. ell. kun er til stede i ringe
grad. *Hvor mange stræbe kuns at faae

|

En fattig Titel for en Penge-Sum! Stub.80.
(jeg maa) meddele det fattige Nyt, som
ieg for denne Gang veed at melde om.
Langebek.Breve.22. hans Følge (var) i Tal .

.

fattigt mod deres. Grundtv.Snorre.I.31. (de)
kunne ej engang nyde den fattige Trøst, so
at dø ved egen Åine. Blich.III.373. 'Der
var kun fattig Fred

|
Mellem Dronning

og Brot.Winth.HF.SS. en fattig Sti førte
hen til (kilden). ECAnd.lX.136. »„mellem
Husets Slaver fik du Plads."

|
„En fattig

Lykke". PalM.IIJ.49. Stundom kan Livet
forekomme os saa fattigt og saa eensomt.
Monrad.BV.103. At bewage en Pige ved
et Ægteskabsløfte, det er en saare fattig
Kunst. Kierk.1.94. en ubevæget Barm, et m
fattigt (o: køligt) Haandtryk. snjsf.396. *de
skulde slæbes fremad, thi der var fattig
"Vind. Drachm.PT.86. hvis han nu tilmed
blev professor; dette „hr. Evald" var dog
så fattigt! ADJørg.JE.140. || som har et tar-

veligt, ringe udseende; uanselig, de fattige

Lygter (gjorde snarere) Mørket bemærke-
ligt, end lyste for Yo]k.Winth.IX.239.
Skuldrene havde noget pigeagtig kantet,
og Busten var fattig. Gjel.GD.23. de lange
Rækker af grimme og fattige Bøger, der
indeholder Danmarks nyere Literatur. .4ar-

bog for Bogvenner.1917.97. || om menneskers
aandsevner ell. aandelige frembringelser (tan-

ker, ord, skrifter osv.): lidet fremragende;
næsten værdiløs; ringe; tarvelig. Holb.
DEJ.496 (se u. brogeløs;. Eøysg.lPr.l7.
(„Tronfølgen i Sidon") var et saare fattigt

Stykke. £w:J7.^78. Han har kun fattige

Gaver til Prædikestolen.FSO. Men nu, da
I kjende Gud, . . hvorledes vende I da
atter tilbage til den svage og fattige Børne-
lærdom (Chr.VI: de svage og arme ele-

menter/ Gal.4.9. 'mangen fattig Aand,
|

Hvis Tanker aldrig gik paa egen Haand,
|

Hvis Hjerne til Opfindelse for tynd er.

PalM.(1909).I.o. »Savbrugs-Karle med fat-

tig Forstand, |
De kjendte vel knap et

Gevær. DrachmJ)MJ61. (vi) kan umulig
godkende en saa fattig Betragtningsmaade
(o: den naturalistiske). Pont. LP. VIL 82.

(adv.:) hvad enten et Menneske er Mand
eller Qvinde, fattigt Begavet eller rigt Be-
gavet, Hersker eUer Træl. Kierk.IX.120.

\\

som beskedent, undskyldende ell. beklagende

udtr. (især om, hvad den talende har med
at gøre, ejer, yder osv.): ringe; „sølle". *Der
neppe findes een i heele Kirke-Sogn . .

|

Der elte ret kand Dey, et fattigt Brød
kand bage. Eolb.MpS.200. Naar (Deres veU
baarenh^)v\S. have den Uleilighed to gange
om Ugen at læse mine fattige Breve, kand
ieg gierne overkomme at skrive dem.
Langebek.Breve.72. *Vort fattige Halleluja

|

Med salig Fryd istemmes . . |
Af Engles Mil-

lioner. Grundtv. SS. 111.46. Vi kom hjem
(fra jagten) længe før Aften med en fattig

Hare. BlichJ.o2. det er saa fattigt, at de
Personer skulle springe om ingen Ting.
ECAnd.Vl.20. Jeg kunde jo gjeme have
givet ham det fattige Kys, han bad mig
om. CBemh.III.346. *Den (o: en hund) hav-
de jo reddet sit fattige Liv. Kaalund.120.
han havde taget fattige to Mark af sin
Principals Kasse til at more sig for. Pont.
LB.47. Giv mig en Maaned — en Uge —
fiv mig blot tre fattige Dage. CEtc.FF.26.
en Smule, man har, den stjæler de . .

:

jeg har kun et fattigt Kirsebærtræ, og det
plustrer (o: plyndrer) de. Baud.KK.47. især
t udtr. efter fattig lejlighed eW. evne,
saa godt man (i al beskedenhed) kan. »smø-
get paa den Maneer,

j
Vi (o: blomsterne)

arme Skrog
|
Efter fattig Leilighed Ver-

den teer
|
Nogen Nytte dog. Oehl.LJJ63.

Cit. ca.l 710. (NkS4'>820.2 7 ). AndNx.M. 1 69.

jeg (søgte) efter fattig Evne . . at mve
dig lidt tilhage.EBrand.Brud.29. EeibJ'oet.

III.388 (se u. I. Evne 4^. jf. bet. l.i: de for-

friskede ham efter deres fattige Evne det
bedste de "knnåe. Mall.SgE.50.

4) (nu kun m. overgang til bet. 1 eU. 2)

52*
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som vækker ell. fortjener medlidenhed; ynk-
værdig; arm (II.l); stakkels. *Hvaa for

Raad skal jeg eder kende? Meg er en fattig

Kvinde. DFU.nr.39.30. Y-'esMs; slutter i

sin store Favn
|
Hver fattig (Ing.RSE.VII.

41: kjærlig^ Sjæl her nede. SalmEj.475.3.
(han) plager sin fattige Næste med urime-
lig Snak. HoZ6.Bars.JlJ4. JJuel.442. Gud
bedre mig fattige Mand, som skulde have
den Hiertesorg.F/SO. *I)u søge skal Hr. i'o

Strange
|
Og den fattige Mø.Winth.HF.75.

*Forstødt af sin Slægt, det fattige Kræ
(o: en kylling) | i Stalden søgte et Fristed
og Læ. Kaalund.222. smst.238. || blive
fattig, ('„Talespr." Levin.; nu næppe hr.)

føle sig slukøret, overset, elendig osv.; blive

nedslaaet. Eyvind blev meget fattig ved
denne ukjærlige Tiltale. PMøll.I.195. De
blive . . saa fattige derved, naar jeg kom-
mer hjem med den Besked, at Ingen kom- m
mer. Gylb.Sk.l69. Den stakkels O. blev
iattig og erklærede, at han næste Gang
vilde tage Sagen for igjen. Cit.l838.(PLau-
rids.S.I.194).

fattig;-, i ssgr. til fattig l.i (jf. dog -dom
1.2, -hed 2; smL fattiges-j; næsten kun i subst.

(jf. dog -fin, -gøre^. || af de talrige ssgr.

(især emb.), der betegner forhold (institutioner,

embedsmænd osv.), der vedrører understøttet-

sesvæsenet (se SaUVII.793 ff.), forbigaas bl. io

a. Fattig-anordning, -fond, -forplejning,

-forsorg, -forsørgelse, -forvaltning, -hjem,
-hospital, -inspektør, -kasserer, -kreds,

-liste, -lov, -lovgivning, -nævn, -politi,

-raad, -sag, -stiftelse, -statistik, -udgift, -ud-

valg, -understøttelse, -afgift, en. (emb.)

<ifgift til fattigvæsenet (jf. -skat^. Heib.Pros.

Vi.358. SaUVII.793. -anstalt, en. (l.br.)

unstalt (2.1) til forsørgelse af fattige (jf.

-gaard, -hus;. LovL.il.349. Sal.VI.374. \\ k>

overf. hine theatralske Fattiganstalter (o:

privatteatrene). Heib.Pros.VI.14. -begra-
velse, en. (1. hr.; jf. -jord, -kirkegaardj.
(abbeden blev) bebyrdet med . . de Fattig-

begravelser og Messer, der skulde holdes
tidligt om Morgenen. Hjemmet.l912.986.sp.
2. -oestyrelse, en. (emb.) kommunalt
udvalg, der leder fattigvæsenet (jf. -direk-

tion;. Fattiglov'>U1891.§29. Sal? VIL 802.

-blok, en. d. s. s. Blok 2 (jf. -bøssej. Falst. 50

35. Bich.1.36. (han havde) lovet en Mark
til Lyngby Fattigblok. Bergs.PP.370. -bo-
der, pi. (foræld.; jf. De Fattiges Boder
u. 1. Bod 1.2;. Moth.F102. VSO. O -bolig,
en. den smalle, svagtbelyste og slet bro-

lagte Gyde, der kun syntes at indeholde .

.

usle Fattigboliger. JBer^-s.PP. 656. -borg-
mester, en. (ikke i officielt spr.) borg-

mester, der har med fattigvæsenet at gøre;

spec: borgmesteren for Kbh.s magistrats 3. 60

afdeling. D&H. -byrde, en. (især emb.)

(tyngende) økonomisk forpligtelse over for

fattigvæsenet. Lov''^lil872.§17. Ganske uden
Beskyttelse er Sognet dog ikke mod at

se Fattigbyrden vokse ved letsindige Æg-
tesks(ber.VortHj.III3.25. -bosse, en. (jf.

I. Bøsse 1.3 samt -blok/ VSO. *som paa
Hogarths Plade

|
I bittert Lune stukket

|

Var over Fattigbøssen
| Tæt Spindelvævet

tT\ikket.Aarestr.ll5. Sal.^VII.793. -direk-
tion, en. (emb., indtil 1857) d. s. s. -be-
styrelse. LovL.II.355. Bergs.PP. 31. -di-
rektor, en. (emb., foræld.) medlem af fat-

tigdirektionen. Kierk.XII.49. -distrikt,
et. spec. (emb.) : en fattigforstanders virksom-
hedsomraade. Lov^^1^1872. §17. -dom, en.
{ænyd. d. s.; oldn. fåtækdomr) 1) tilstanden
at være fattig, l.i) til fattig 1. Gudinden for
Y2i^igdom.E:olb.Plut.III.12. *Dens Ejers
Lod var Fattigdom, I Dog var han glad,
thi han var from. Thaar.PB.50. (han sank)
fra Fattigdom i Armod. Molb.Ev.421. mær-
kelige Mænd, der vare fødte i Fattigdom.
HCAnd.XI.32.

\\ O om personifikation. *(da)
Min Fader . . var død,

|
Sig satte paa

vort Dørtræ
i

Baade Fattigdom og mid,
Winth.HF.83. 1.2) til fattig 2 (jf ssgr. som
Blodfattigdom;, man vil . . iJdce kunne
frigøre sig for et vist Indtryk af Fattigdom
hos den, som saaledes maa søge tilbage
tU sine egne en Gang brugte Lignelser.
CKoch.JL.331. et sprogs fattigdom

|
aan-

delig fattigdom (o: ringe begavelse) '< 2)
kqnkr. 2.1) („i dagl. Tale." MO.; nu 1. br.)

ringe ejendom; fattige, tarvelige ejendele.

Moth.FlOl. han og hans (blev) kastede ud
paa Gaden, og den Smule Fattigdom, de
havde tilbage, taget fra dem af deres Vert.
Bahb.LB.L136. Grundtv.PS.V.154. CBemh.
II.8. jf.: alle disse have lagt af det, som
de have til overflod, til Guds gaver; men
denne haver af sin fattigdom (1819: Ar-
mod; Jf.907': Fattigdom; lagt al hendes næ-
ring, som lmn'h2ivde.Luc.21.4(Chr.VI). 2.2)

(højtid.) den ell. de fattige. *Rige,
|
Der

sielden skienke Fattigdom en SMerv. Oehl.

S.141. -dreng, en. (1. br.) Jomfruen var
meget bange for, at hun skulde faa saa-
dan en pjaltet Fattigdreng tU Mand. Sv
Grundtv.FÆ.n.l09. SaVVIL805.
fattiges-, i ssgr. se Fattig-forstander,

-kommission, -væsen.
fattig-fin, adj. en Embedsmandsfa-

milie . . med lille Gage og fordringsfuld
Omgangskreds, et saakaldt fattigfint Her-
sk&b.AndNx.DM.IV.110. Feilb. if. Fattig-
finhed. BerlTid. yiol903.Aft. 1. sp. 5. -fo-
ged, en. (foræld.) kommunal bestillings-

mand, hvis opgave var at forhindre betler-

uvæsenet. Hende bragte Fattigfogderne op,

fordi hun tiggede paa Gaden. Bahb.(MO.).
Planyil799.§146. SaUVII.794. -folk, i^Z.

(de) fattige. (Kalk.V.238). han var kun grov
mod Bønder og Fattigfolk, men derimod
yderst høflig (mod fornemme) Personer.
Ing.LB.L58. *Ved har Stormen fældt i

Fleng
I

For Fattigfolk i Skoven.Winth.IV.
53.

II
heraf ssgr. (1. br.) som Fattigfolks-gade

(MadsNiels.DG.13), -hus (fom fattighus. DL.
2—22—75), -kaserne (Leop.SE.63). -for-
stander, en. (f Fattiges-. Moth.F102.
VSO.). (emb.) mand, der udnævnes af det
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offentlige til at føre tilsyn med de fattige.

Begl}hl803.§24. Blich.DJ.189. Sogneraads-
formand og Fattigforstander Hans Nielsen

fra B..Aa]ij.VB.2. j/. Fattigforstander-
skab. io?;*«/.i87^.^'i 7. -gaard, en. «
TSO.1802.; mgl. endnu i MO.) (større) of-

fentlig (oftest kommunal) bygning, hvor fat-

tige faar frit ophold (jf. -husj. jeg gik i

Fattigskolen inde paa „Fattiggaarden."HC
And.XI.29. Wied.S.223. En arm og ussel

Styniper, der kommer paa Sognet, maaske
paa Fattiggaarden. Skjoldb.SM.48. O -ge-
re, V. [-igo'ra] (1. br.) forarme. I Reglen
er Gæld noget, som fattiggør, men aande-
lig Gæld er en sand Rigdom. Brandes-NG.
293. Borgerkrigen havde . . fattiggjort Fol-

ket. Fridericia.l7&18Aarh.64.\\overf. Fattig-

gørelse af Individualiteterne .Jora»iJes.Xr7J.

531. -hed, en. {glda. fatighed) 1) (sj. i

rigsspr.) d. s. s. -dom l.i. Stuen saa under-
lig barsk ud i sin Fattighed ved Dagslys.

JVJensÆE.9. Feilb. 2) (1. br.) d. s. s. -dom
1.2. Fattighed paa Ord. Fattighed i Aan-
den. Sprogets Fattighed.FSO. jf.: Vinter-

dagenes graa Lysfattighed. Maandv. 29.

•ly selp, en. (især emb) hjælp tU de fattige;

især om offentlig understøttelse, der medfører
tab af visse borgerlige rettigheder, ikke færre
end 125 Familier . . modtoge Fattighjælp.

EHolm.DE. 1660—1 720. II. 372. Sal.'' VII.
794. -hus, et. hus, der anvendes til bolig

for fattige (jf. -boder, -boligø; nu især om
offentlig (oftest kommunal) bygning, hvor fat-

tige faar frit ophold (jf. -gaardj. Hospitalet
. . for gamle Mænd og Qvinder . . kaldes
gemeenligen kun Fattig-Huus. Hoi6.^er^.
63. EPont.Atlas.II.95. han (ender) i Fattig-

huset. Schand.TF.1.54. de elendige Rønner,
man i gamle Dage kaldte Fattighuse. Feilb.

BL.90. KMich.LM.179. |]
herttl Fattighus-

barn, -dreng, -lem (d. s. s. Fattiglem, 1. br.;

vAph.(1764). Schand.TF.lJ237)ofl. -jord,
en. del af en kirkegaard, hvor der vederlagsfrit

anvises ubemidlede begravelsesplads (jf. -kir-

kegaard^. 'hendes Moder sov
|

i Sognets
F!ittigi0Tå.IliaFibiger.Digtninger.(1867).29.

(liget førtes) til Vestre Kirkegaard, hvor
det begravedes i Stilhed i Fattigjord. Z^Z

12."/sl906.2.sp.6. -kasse, en. pengekasse

eU. -sum, hvoraf der gives understøttelse til

fattige. Der var ikke mere end to Ducater
tilbage i min Fattigcasse, jeg forestilte

ham derfor, hans Fordring var vel stor.

BMhb.LB.IJ.36. nu næsten kun om offentlig

institution : vAph. (1 764). Bagger. II. 468.

(han) hjalp gjæme til af sin private Lom-
me, hvor Fattigkassen ingen Hjælp vOde
five.Schand.TFJ.35. SaWII.794.

fl
den

ri fattigkasse, fra 1856—1907 d.s.s.åe
fattiges kasse (se u. fattig l.i; jf. Hiælpe-
kasse>. Hag. V.334. -kirkegaard, en.
(del af) kirkegaard for ubemidlede (jf. -jordj.

Ing.LB.1.3. *(en) Grav
|
paa Byens Fattig-

kirkegaard. i)rac/iw.G6r.87. -koloni, en.

(1. br.) bosættelsesplads for trængende. Sal.''

Y1I.794. -kommissioii, en. (Tattiges-.

Forordn.^yiil711.§3). (emb.) kommunalt ud-
valg, der leder fattigvæsenet. Olufs.NyOecJ.
25. Lov*ysl868.§13. SaUVII.794. -kone,
en. (især poet. ell. dial.) CFrim.AS.19. 'Den
Vinter er saa haard og slem,

| Saa Sult
og Nød os kue

|
I Rævens Hule, Bjørnens

Hjem,
I
I Fattigkones Stvie.Winth.IV.53.

Feilb. -kvarter, et. bydel beboet af fattige^

•Derinde i Byens Fattigkvarter,
|
hvor

10 Skøgen har frit Logi. Sødb.GD.97. JVJens.
0M.113. -lem, et. « VS0.1802; maaske
forkortet af Fattighuslem, se u. Fattighus)
person, der underholdes af fattigvæsenet (især
i et fattighus eU. en fattiggaard). MO. Rich.
11.323. mandlige og kvindelige Fattiglem-
ineT.AndNx.M.86. -læge, en. (emb) offent-
lig ansat læge, der skal yde ubemidlede lægt-

hjælp. JPJac.II.357. SaUYII.794.
Fattig-ntand, en. 1) (næsten kun i

20 ent. uden artikel) fattig mand; stodder; ofte
om de fattige i alm. 'Som Fugl høster
Fattigmand (Ing.BSE.II.172: Axsanker>
uden at saae. SalmHus.60.6. Ja, ja! og naa,
naa! er Fattigmands Trusel, siges, naar
een ikke har Magt eller Leilighed til at
udføre sin Trusel.FSO. *Hos danske . .

findes det daglige Brød
| Ej mindre i

Fattigmands HyUe.GrundtvJ'S.V.64. Sødb.
GD.132.

II
om plantenavne som fattig-

30 mands tarm osv. se Fattigmandstarm osv.

2) (dial.; foræld.) indretning, hvorved lyse-

stumper kunde udnyttes fuldstændigt; „pro-

fit." FeiXbML.49. || ogs. om en tynd tæUe-
væge (..praas"). smstJ22. Fattigmands-,
i ssgr. af Fattigpand 1; foruden de ndf.
medtagne ogs. (især (D) i mere tilfældige

ssgr., fx.: -hytte (Pont.KS.6), -kost, -sjæl

(jyJensJfR.43). *Alt, som nu virkes, er
smaat . . vi væmmes | ved dette Fattig-

40 mandsgraat. iC^i«te.3fi.44. -gigt, en.
kronisk leddegigt. Panum. 263. -orkidé,
en. S( navn paa visse blomstrende stueplanter

,

der ikke hører til orkideerne: Schizanthus
hybridus Wisetoniensis (HavebrL.^338), BxU-
bergia nutans H. Wendl. (OrdbS.). -pla-
ster, et. prisbilligt tjæreplaster, Emplastrum
poorman. FolkLægem.1.22. et Fattigmands-
plaster over Panden. WCBusselLMin danske
Brud^overs.1892).12. -tarm, en. (nu næppe

50 br.) 5 blæretang, Fucus vesicolosus L. JTusch.
93. vAph.NathJI.307. VSO. -tms(s^el,
en. (ænyd. d. s.; „(navnet) maaskee fordi

Stoddere have truet med, at dette Ukrud
skulde komme i Bondens Sæd."lfO.; nu
næppe br. i rigsspr.) S( gul okseøje (aager-
urt, brandenborger, „onde urter"), Chrysanthe-
mum segetum L. JTusch.59. vAph.NathJI.
307. t -urt, en. S( naadesurt, Gratiola of-

ficinalis L. vAph.Nath.II.308.
60 Fattig-pleje, en. {<M0.; især emb.)

omsorg for de fattige. HjælpeO.592. Sal.*

VII.794. -rogt, en. (1. br.) d. s. (den hel-

lige Severin) ordnede fattigrøgten og Un-
drede tidens elendighed, hvor han ixm-
ae.FrHamm.Kirkehist.il. 14. -skat, en.

(emb.) skat ell. afgift til fattigvæsenet. Fr
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Sneed.L534. MB.1825.72. Han (o: en im-
presario) havde bemærket Fattigskattens
ti Procent, ^aw^r. S. 69. smst.356. Sal? VII.
794. jf.: den Fattigskat, som den Fattige
ikke betaler i Penge, men afsoner med
bøiet Ryg og krænket Siel. Kierk.VI.262.
-skele, en. (foræld, ell. om udenl. forhold)
vederlagsfri skole for fattige børn. MB.1785.
28. en Fattigskole, hvor man ikke lærte
andet end at læse og skrive og regne.
FrSneed.L515. Ing.BSE.VI.159. HCAnd.
XI. 29 (se u. -gaardj. Kierk.V.151. \\ om
eleverne i en saadan skole, det var Fattig-
skolen, der skulde op at synge ved Orglet.
Tolderl.F.1.74. -væsen, et. (f Fattiges-.

EPont.Atlas.II.139. JBaden.Gram.lOl ; jf.
de fattiges væsen, det fattige(s) væsen u.

fattig l.ij. indbegrebet af de private ell. (især)

offentlige foranstaltninger til de fattiges for-

sørgelse. vAph.(1759). Fattig-Væsenets Til-

stand. jPorordw.»/si 79^. Kjøbenhavns Fat-
tigvæsens Hovedkasse. Fædrel.l846.sp.449.
JakEnu.LF.20. især i udtr. som ('være,

komme, give sig osv.) under ell. paa
fattigvæsenet: Hrz.XI.363. (han) sor-

terer under Fattigvæsenet. Kierk.XIl.49.
Om jeg nu . . gav Alt, hvad jeg ejer, til

de Fattige, saa kom jeg under Fattig-
væsenet, paa Ladegaarden. Goldschm.IV.67.
nu skal han saa gaa herhjemme — paa
Fattigvæsnet forstaar sig.AndNx.M.266.

jf.: han hjalp en gammel Mo'r, saa hun
kunde gaa fri af Fattigvæsnet. Aakj.VF.58.
O Fatnm, et. ['fa'tom] best. f. næppe

br. flt. (i bet. 2) fata [ifa'ta] (af lat. fatum,
spaadom, skæbne; besl. m. fatal, Fata Mor-
gana. Fe) 1) skæbne; især om skæbnen, op-

fattet som en uafvendelig tilskikkelse.
Buge.FT.346. *Det Fatum, som ei kjendes
selv af Guder, |

Vil Du forgjæves fatte.

IIeib.Poet.III.60. det bUnde Fatum. JJfari.

Dogm.144. en Mand af de rette . . har
intet andet Fatum eller Forsyn, ingen
anden Bestemmelse eller Skæbne over
sig end sit eget ^inå. Brandes.IX.322. 2)

i flt. efter en gen. ell. et ejendoms-pron.: be-
givenheder; m. h. t. person: oplevelser.
*Deres Fata maa De mig fortælle. PoZM.
IV.339. BlochSuhr.ÆS.V.215. at meddele
Dem Gaarsdagens Fata. FruHeib.B. 1. 85.

Advokaten gav en humoristisk Skildring
af Rejsens Fata. ESkram.GC.251.

t faalen(t)se, v. (ogs. fulense^. -ede.

(fra ty. faulenzen, afl. af faul, doven, se ful)

dovne (l.i); drive (II.12.i); dase. Du
(gaar) og Fulenser Tiden bort. KomGrøn-
neg.1.262. Høysg.AG.139. i/".; Fulendser,
en doven Krop. Leth.(1800).

Faun, en. [fau'n, fcou'rø] flt. -er. (af lat.

faunus (egl. propr.) ; jf. Fauna) i den (græsk-)

romerske mytologi: (lavere) guddom for
mark og skov; satyr. JBaden.FrO.1.129.
•Forvovne Mø, hvem Faunen i Lunden

|

Lister sig bag efter, spidsende Munden.
Aarestr.109. PalM.(1909).I.232. *Fauner
hvisler spodsk i hule Strå. TomKrist.F.102.

jf.: I hans Hjæme, der hededes af Solen,
boblede Faun-Drømme (o: vellystige, sanse-
lige drømme) og Satyr-Længsler. Jørg.S.59.

O Fanna, en. ['fauna, ifmuna] flt. næppe
br. (af lat. Fauna, gudinde for dyreverdenen
(fem. til Faunus, se Faunj ;,//". Flora) dyre-
verdenen inden for et bestemt omraade.
Meyer.^ Boas.Zool.*130. Sal.^VII.808. jf.:
Madagaskars Ferskvandsfauna har . . et

10 forbavsende stærkt indisk Præg. BøvP.II.
499. især alm. ved brug i bogtitler (først br.

af Linné: Fauna Suecica. 1746). Danmarks
og Norges Fauna eller Dyrhistorie. Holten,
(bogtitel. 1800). Danmarks Fauna, (bogtitel.

1907ff.). II
uegl.: (storstadskasernemes) Fauna

afProletarer ogB.otter.OBung.SS.WO. (guld-

hornenes) sakrale Fauna (o: de paa guldhor-
nene i dyreskikkelse fremstillede guddomme).
GSchutte. Offerpladser. (1918). 20. tU fau-

20 nisk, adj. [ifau'nis^'.ifmu'nis^] (afl. afFavin',
jf. ty. faunisch) som ligner en faun(s); sa-
tyragtig, der (var) et Slags faunisk Præg
(i hans ansigt), der især traadte stærkt
frem omkring hans Læber. Hauch.VI. 150.
JLange.III.121.
Fant, en. flt. -er. (ænyd. d. s., sv. fåt, for-

seelse; af fr. faute, afl. af lat. fallere, be-

drage, se fallere; nu kun dtal., jf. (?) Esp.69)
fejl; forseelse. *Vi meene vel, vor Pen

30 er haard
|
Og fri for Fauter bleven. Beenb.

11.22. vAph.(1759). Leth. (1800). MDL.
fante, v. -ede. (ænyd. d. s.; afl. af Faut;
nu kun dial.) 1) tage fejl; fejle. Tychon.
(NkS4'>828a.235). MDL. || hakke, stamme
i talen. Feilb. 2) (upers.) det fauter for en,
evnen til at arbejde ell. (især) huske svig-
ter. Blich.VP.lO. MDL. Feilb.

Fanx-matador, en. ['få-, 'fo-] (ved
omtydning, sj.: For-matador. KNyrop.SVS.

40 93). (fra fr. faux, falsk, jf. Fos, Fus, (lavt)

kort, der ikke er trumf) ^ (i Vhombre) især

i flt., om de højeste trumfer efter spadille,

naar de følger umiddelbart efter hinanden,
og den spillende ikke har spadille. Spillebog.

(1786).6L Spillebog.(1900).33. ofte forkortet

til faux, i forb. som: fem faux sjette (o:

fem faux-matadorer og en mindre trumf)
\

Favn, en ell. (nu kun dial.) et (Brors.

224. FGuldb.(Bahb.LB.II.259.560). Blich.

50 11.158. Hrz.KP.31. Feilb.). [fau'n] flt. -e ell

(i bet. 4, nu l.br.) d. s. (vAph.(1764).158.
Skjoldb.KH.62). (æda.fatn, fathm (VDahle-
rup. JyskeLov.(1919). 130) , SV. famn, oldn.

faåmr, eng. fathom, oht. fadam, fadum (ty.

faden, traad))

1) rummet ml. de udbredte, udstrakte
(aabne) arme; ogs. om selve de omslut-
tende (favnende) arme. om nogen gaa
sammen i Favn at brydis. D-L. 6'

—

11—6.

60 Falst.Ovid.96. *(jeg) glædes til dit (o: Jesu)

søde Favn og Skiød (o : kærlige modtagelse).

Brors. 224. *Han bredte Favnen (alm.:
\

bredte armene ud ell. aabnede favnen^
mod sit Gjøglesyn. Bødt.127. *Med Billed-

biblen i Favn han ^om.Winth.IV.45. *Det
(o: Dannebrog) flagrer i vor Havn ( Og
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fra Soldatens Favn. PFaber.VV. 3. I En-
tréen kylede han sit Overtøj i Favnen paa
Jomfru K. Schand^S.145. mange Venner
mødte (paa banegaarden) med Favnen fuld

af Blomster. sa.O.II.281. Søren kom med
Favnen fuld af tørt Klitfoder. Skjoldb£M.
10. jf. f: *Men hun hele favne fulde (nu:

Favnfuldej, |
Strax bar ind af stoort og

smaat. Sort.(SamlDanskeVers.^VII.323). || O

Favne under Jord. OeU.EA.296. Eders Høi-
hed veed ikke paa hvor mange Favne
Vand I er. Meisling.MEJ69. (han) bar en
Favn Eeh. PMøllJ.300. *Ham, som tusind
Favne (o: vand) dæ^er. PalM.VlII.45.
•en Favn hun maaler om sit Liv. Schand.
SDJ.34. 4^) navn paa et rummaal for
brænde, skærver olgn. (egl. om et rum af
3 alens højde og bredde og 1 alens dybde)

mere ell. mindre billedl., i udtr., som betegner lo = 72 kubikfod. MothJF2o. got Fyrre Brænde
besiddelse (især om forholdet ml. mand og
kvinde). *( klintekongen) Lokker i sin Favn
saa mangt uskyldigt Bain. HeibJ*oetJII.
449. jeg haver givet min Pige i din Favn
(Chr.Vl: \i2Lxm).lMos.l6.o. *Saa bleg du
(o: Sønderjylland) blev i Kæmpens (o:

Tysklands) Favn i Striden for din Ære!
Pont. (FædrelSange. 168). g favn i favn,
(poet, jf. arm i arm «. I. Ann 1.3^ om

for 5 Rdlr. 3 Mk. Favnen, er til Kiøbs at

bekomme. Adr.^lil762.sp.l4. VareL.^21o.
1 Favn Skovmaal er (ca. 78 kubikfod).
Sal.'V.619. H am (brænde-, sten-)dynge af dette

rummaal. Sætte Brænde i Fayne. vAph.
(1764)Jo8. Q/. favnsætte).

||
(nu næppe br.)

om maaleredskab (favneramme). Han har
ikke sat Brændet tæt nok i Favnen. FSO.
Favn-, i ssgr. ['faun-] (jf. dog Favn-

favnende hinanden. Søtoft.Panth.230. HC 20 fuld), af Favn 1 ell. 4; veksler undertiden
And.YI.385. || tage i favn, omslutte med
armene, (hun) tog Skiørterne i Favn (o:

løftede, samlede dem i sine arme), og løb
fiaa rask som en ihnå.BieM.CervXFJI.
234. smst.240. nu kun (især poet.) i bet.:

trykke, knuge kærligt til sit bryst; omfavne

(jf. favne, favntage^. *tag mig i din Favn,
og kald mig Hierte Mand! Helt.Poet.11. "Vil

Dansken i Verden fegte,
I
Men dølger

ni. Favne-, se fx. favne-dyb, -høj, -lang.
Favn-sætter, -tag, -tage. -dyb, adj. se

favnedyb.
favne, v. ['fauna] -ede ell.fsj.) -te (Bag-

ges.UngdJI.95); vbs. f -elsc (Moth.F27), jf.
Favn (se især u. bet. l). (ænyd. fagne, faune
ofl., glda. fægne, oldn. fadma, eng. fathom;
a/"Favn; sammenblandet (se især bet.2.i8lutn.)

m. ænyd. glda. faffne, fagne, fegne, modiage
Aasyn og Navn, | Jeg veed, hans Aand 30 (godt), glda. faghnes, glæde sig (oldn. fagna.
er ei ægte —

|
Jeg tager ham ei i Favn.

Ing.ESE.VI.251. Heib.Poet.VI.19. »Han
aabned sine Arme,

| Tog hende ømt i Favn.
Winth.HF.283. jf: »Ach! lad ham aldrig
faa sin Dorethe i Favn. Holb.Paars.247.

\\

(poet., sj.) som vbs. til iavne: favntag; om-
favnelse. *0g ømmere blev Taarerne og
Sukket,

I
Og stedse tættere det stille Favn.

Bødt.54. sn^.149. jf. : *Hiemme, Arm med

glæde sig, hilse, modtage, got. faginon, glæde
sig, eng. fawn, logre) | især højtid, ell. dial.)

1) tU Favn 1, intr. 1.l) om person: strække
armene ud til siden; aabne favnen; iscer

m. efterfølgende adverbiel bestemmelse. *(Jesu)
Arme favner efter dig,

| Og Munden raa-
benKom til mig.Brors.151. smst.37. Drachm.
LK.89. *Jeg favner ud mod dine hvide
Arme,

|
jeg slæber mig hen for din liUe

Arm i Favn (o: med korslagte arme),
|
Stille 40 Foå.\sa.l00lN.89.jf.Feilb. |j favne om, om-

sad han. Oehi.LJ.105.
||

(landbr.:) Hesten
(som lider af brandbyld) staar med Benet
i Favn (o: løftet op under sig), og bevæges
den, er den halt. MøllHJ.271.

2) (poet.) overf, om hvad der omslutter,
holder fast, modtager osv.som en favn
(1). *Fieldet staaer i Favnet af brydende
Bølger. F&uldb/Bahb.LB.II.560). 'Støvets
Vej sig ender

|
I Herlighedens Favn.

favne; nu især: naa omkring med armene.
•Jeg sticker Sverdet ind, jeg favner om
min Ven. Holb.Mel.V.7. VSO. kan du favne
om det træ?

j
FeUb. iJZ) om armene: strække

sig ud til siden; aabne sig. Schand.TF.
1.183. 'Med dine favnende Arme

|
gik du

og ledte og ledte | og fandt kun Dødens
\ arme. JVJens.Di.l6.

|| \ Rigtignok fav-
ner dit Skræv vidt . . men til at indfatte

Grundtv.SS.IV.404. *Søen blank og rolig 50 Bakkestrøm turde det være for stakket.
staaer

|
Med Himlen i sin Favn. Ing.BSE.

VI.93. 'Du (o : Dannebrog) over Helte svæ-
ved,

I
Som sang i Dødens Favn. smst.II.

188. *Armens stærke Sene
|
Tvinges koldt

i Jernets (0: lænkens) Favn. BødtJSl. *Paa
Bjergetop (byen) kneiser

|
Midt i Viin-

havers Favn.Winth.HF.179. Rørd.GE.218.
3) (nu 1. br.) d. s. s. Favnfuld. Moth.F25.

Jeg tog en heel Favn Hø, Tørv, Foder.
VSO. MO. S&B. jf Esp.42o.

4) som maaleenhed. 4.1) navn paa et læng-
dema al (egl.: saa langt man kan spænde
med armene) = 3 alen. *En Port paa hvert
hundred favne (o: af Dannevirke),

\ Reiste
de. LKok.(PSyv. Viser.(1695).585). Sylvius.
Geom.88. *Du burde smægte | Vel femten

60

Blich.II.543. t.3) overf. brug af bet. I.1:

„spænde", en Folkebog, der favner ikke
videre end den kan fatte. Brandt. (Lucid.
II). Han er en Præst, som i sin Virksom-
hed favner videre, end Sognets Grænse
x?e)sker. Dannebrog."1^1907. 2. sp.4. jf.: Lo-
pez begik den utilgivelige Feil . . at ville

gribe Mere, end han kunde favne. HistAr-
kiv.1870.II.197.

2) til Favn 1, trans. 2.1) omslutte m. ar-
mene; tage i favn; omfavne; isærsomud-
tryk for kærlighed, hengivenhed. Falst.

OvidJ.3. Styrmanden (besluttede) at svømme
i Land. Han favnede Skipperen, sagde
ham Farvel. Mall£gH.49. smst.168. Bagges.
DV.X.37. *0, kunde jeg dit Knæ dog
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favne, |
Med Tak det trykke til mit Bryst.

Winth.III.16. *der var fast ei Ende paa
|

Den Kyssen og den Favnen. smsf.K.iSi.
Schand.TF.1.66.

||
(sj.) m. (overflødig) angi-

velse af den omsluttende legemsdel (armene)

:

(Reidar) favnede (kongen) mellem sine
Arme, for at bringe ham hen i et andet
S}d\).Mall.SgH.168. Naar Klavreredskabet
er . . saa ført, at det ikke kan omfattes
med Hænderne, . . da favnes . . med Ar- lo

mene tUlige. Gymn.(1828).34. || om samleje.

Der trues . . med Vanære for en ædfel

Jomfru; saa lader en anden Kvinde . .

sig favne i hendes Sted. Brandes.VIII.4?3.

jf. (billedl.): Vinden havde . . blæst ham
aile Chancerne i Hænde. Saa tidt han
med de andre paa Maa og Faa havde
grebet til paa det uvisse, — han havde
favnet Gudinden, hvor de favnede Skyen.
GyrLemche.K.122. \\ favnes ell. (poet, sj.) 20

favne sig i reciprok anv.: omfavne hin-

anden. *De kystes og favntes saa heftig,

saa tidt. Bagges.Ungd.II.95. fulde Folk fav-

nedes eller sloges. Schand.0.I.28.jf.: *Myg-
gene sig favned (o: parredes)

| Med Liden-
skab bag Ij0wet.Aarestr.13O. samt: *paa
Højene favner sig | Blomst mod Blomst.
Drachm.VS.19. || modtage med glæde (jf.
u. bet. 2.2); nu kun: modtage, hilse m. om-
favnelse. Leth.(1800). *de gik gierne med,

| 30

At favne (Oehl.HJ.36: hilsej deres ube-
kiendte Frænde. Oehl.(1841).III.3o. Hauch.
11.466. 2.2) overf. brug af bet. 2.i: omslutte

(jf Favn 2). Moth.F26. *Den gyldne Krone
favner koldt min Tinding. Oehl. DM. 71.

YgdrasUls Rod, som hvælver sig over
Midgård, favner det synlige Rum. Grundtv.
Udv.1.343. *I Danmark ligger der Øe ved
Øe;

I
Dem alle forbinder den favnende

Sø. Hrz.D.I.173. *mitBlik af dit blev fav- 40

net. LCNiels. SmS.21. *med Hav og Himmel
favnes det Land vi lider hedst. Børd.GK.
218. (jf. bet. 2.1 slutn.:) *lad kun Himmel
og Jord forgaa, | Et Ord vi favned (o : fik,

modtog), som skal bestaa
|
Til evig Tid

med ÆiQ. Grundtv. SS.III. 23. \\ *Østersø
og Nordhavs Vand

|
Favnes over Skagens

Sand. HCAnd.X.509.
3) til Favn 4. 3.1) (dial) til Favn 4.1

:

favne op, udmaale (reb olgn.) i favne. Der- 50

paa gav han sig til at favne Simen op.

Aakj.FJ.53. FeiU). 3.2) (nu næppe h:) d. s. s.

favnsætte. Moth.F26. Alt Brændet er nu
favnet.F(SO. Brændet maa favnes om. smst.

Favne-, i ssgr. ['fauna-l af Favn (jf.

dog -pladsj, sml. Favn-. O -bred, adj. en

favn (4.1) bred; ogs. i udvidet anv.: hvis

bredde maales i favne; meget bred. en mæg-
tig Grav, favnebred og favnedyb. EBrand.
M.82. -brænde, et. (jf. Favn 4.2j. brænde éo

i store stykker (af ca. 1 alens længde). vAph.
(1764). VSO. (^Aawj leverede baade Favne-
brænde og smaat hugget Brænde til Kiø-
heTne.Schand.BS.200. VareL.n28. CP-dyb,
adj. (ogs. favn-. Drachm.VS.56). (jf. -bredj.

*da maa hun fo; Freja) sidde smukt
|
I

favnedyben Kielder, i Mulmet indelukt,
Oehl.NG.288. Hauch.DV.III.229. EBrand.
M.82 (se -bredj, O -bel, adj. (ogs. favn-.

HCAnd.1.372. JPJac.Il.64). (jf. -bred;,
favnehøit Græs. HCAnd.VIII.231. Drachm.
PV.167. (skibenes) favnhøje GaUioner. JP
Jac.11.64. CD -lang^, adj. (ogs. favn-. Zetlitz.

Poes. 1. 102. Goldschm. III. 96. Drejer. Bot
Term. 137). (jf -bred;. Bagges. (MO.). et
favnelangt 'Reb. Brandes.Vl.487. Aakj.VF.
55. -maal, et. (Kalk.V.228). 1) om maale-
enhed. I.1) d. s. s. Favn 4.1. Slige Varer sæl-
ges efter Favnemaal.FSO. 1.2) d. s. s. Favn
4.2. (at) sammenstille det ophuggede Veed
i FsLvnemaal.Etlar.GH.II.79. MøllH.II.35.
2) om maaleredskab. 2.1) redskab (i regelen

af form omtr. som en stor passer), der maa-
ler 1 favn (4.i) (jf. -stok;. HCAnd.VI.227.
en langbenet Knægt havde faaet fat i Ha-
len paa (kvien) og . . sprang af Sted bag
efter den med S&idt som et Favnemaal.
Wied. S. 198. 2.2) (foræld.) d. s. s. -ramme.
Pl.(Kvartudg.)^ysl766. VSO. -plads, en.
(til favne 3.2; 1. br.) rydning (i skov), hvor
brænde favnsættes. Etlar. GH.II. 79.85.-ram-
me, en. (foræld.) firkantet ramme til at
maale en favn (brænde) med. VSO. MO.
S&B. -stok, en. maalestok af 1 farms
længde. VSO. MO. e. br. -styKke, et.

stykke favnebrænde. CKMolb.Amb.37. Ilden
i Marmorkaminen knitrede i de store
Favnestykker. Schand.TF.II.152. JPJacI.
191. -sætter, -tag:, -tage, se Favn-
sætter, -tag, -tage. -tal, et. (nu næppe
br.) d. s. s. -vis (subst.). Brændeved, som her
i Riget hugges og i Favnetal . . sælges.
Forordn.'^liol701.II.9.§3. -træ, et. (1. br.)

1) (koll.) d. s. s. -brænde. KMich.HE.51. Feilb.

2) (foræld.) d. s. s. -ramme. VSO. CP -tyk,-
adj. (ogs. favn-. Pram. Stærk.257. Drachm.
DS.9). (jf -bred;. *Ældgamle Træ . . | Med
Løv endnu du rækker mod det Høie

|

Tolv favnetykke tunge Arme op. CFrim,
Poet.70.*Sig hæved favnetyk ærværdigMu-
ren. Oehl.XXIV.147. TroelsL.III.6.(overf.:)

favnetyk . . '[]videnlied.VortLand.*/il905.1.

sp.2. -ved, et. (1. br.) d. s. s. -brænde. Moth.
F27. MO. Feilb. -vis, subst. ell. adv. (i)

favnevis, efter favnemaal (1) ; ogs. : hver favn
for sig. Moth.F27. Det kiøbes og sælges
favneviis. Det Brænde er stablet favne-
viis.FSO. Drachm.DM.25. (uegl.:) viden-
skabelige Artikler blev skrevne i iavne-
vis.Nordsjælland.^/iil903.1.sp.3.

Favn-fold, en. ["fau(')n|ful(')] {egl: en
favn fuld af, se u. Favn 1) saa meget som
man paa een gang kan holde i favnen. vAph.
(1759). jeg kastede en ny Favnfuld Høvl-
spaaner ind under Ovnen. Bergs.GF.11.367.
-nerj, -lang, se favne-høj, -lang. -stil-

ling, en. (nydann.; gym.) stilling med ar-

mene udstrakte til siderne. Gymn.I.151. -sæt-
te, V. (fagl.) udmaale og opstable brænde efter

favnemaal. MO. Vedstykkerne favnsættes i

en Ramme, hvis Maal er ('ew /"avn; paa begge
lieder. SaUVII.816. -sætter, en. (fagl.)



883 FaTntag Faver 834

en af magistraten ansat mand, der favnsætter

brænde. F(yrordn?''liol701JL9.§3 (Tavne-j.

Phønixb. FM. 1727. Nr.13.4. Bniun. E.26.
SaUV11.816. -tag, et. (nu hin poet. Favne-.

Tumn.II.240. Oehl.SO.6. Eierk. IV. 248.

Schand.VV.333). fit. d. s. ell. (sj.; kun i rim)
-e (Thaar.ES.136. BaggesJV.7). (ænt/d.fa.\-

n(e)tag; især i højere stU) som vbs. til favne
(1-2): handlingen at favne; det at tage (en) i

favn; omfavnelse. 1) omfavnelse, som udtryk-

ker venskab, kærlighed osv. KomGrønnegJI.
186. TullinJI.240. hun rev sig løs af hans
Ya\nt2ig.Hauch.IV.13o. *Imorgen til Ar-
meen! idag til Favnetag!

|
Imorgen bliver

meget forsKJellig fra Idag. IIeibJ'oet.IX.60.

Drachm.T.64. (der er) en Tid til at tage i

Favn, og en Tid til at holde sig fra Favn-
tag (Chr.VI: fra at tage i favn^. Præd.5..5.

Il
spec. om samleje: Gudinden for Havet

lod sig og bedrage af Peleo og blef af

saadant Favntag fød den store Achilles,

Holb.Paars.199. (Correggio) har malet . .

Kvinden i selve Favntagets overvældende,
angstblandedeHenrykkelse. Jian5'e.JJ.5-29.
Antigene bliver Frugten af deres Favntag.
Brandes.XVlII.66. om dyrs parring (sj!):

kortlevende, elskovsbegejstrede Sommer-
fugle, der daaner i Favnetaget. Schand.VV.
333.

II overf. *Heed |
af Solens sidste Favn-

tag hvulte
I
Den matte Luft ved Strandens

Bred. HrzJ)JII.179. *Let sused gjennem
Skoven

|
Den friske Morgenvind, | Saa

Stjernen ofte daled | I Skyens Favntag
ma.Winth.EF.7. mnsernes favntag olgn.

o: digterisk indvielse, saaledes nyder Ingen
ustraffet Musernes Favnetag. HeibJ*ros.II.
226. Schand.SD.60. 2) omfavnelse, som til-

sigter at besejre, dræbe olgn. vAph.(1759).
*frem du træde, | At prøve Favnetag (o:

brydekamp). Oehl.NG.73. jf.: en Slanges
kvælende Favntag. Schand.TF.I.184. nu isæi-

overf. : udreven af Dødens Favntag. Ing.EF.
IV.158. Fattigdommens knugende Favntag.
Hovedst.*/9l913.o.sp.4. iD -tHS^f ^- [-|ta-

'
qa]

(poet. favne-^. tage i favn; favne (2); om-
favne, stille favntog (han) hende. Pont.M.87.
ncesten kun billedl. ell. overf: *(den troende)

Sin Jesum Favne-tager.irors.5i. med en
salig Fryd favntog jeg den . . Frelste. JM
HertzJsr.23. *(Danmark) Favnetager alle

danske Helte. Gi-undtv.PS.VII.30o. smst.V.
233. hun (lod) sig favntage af Søvnen. Pont.
LPJII.oo. -tyfe, se favnetyk,
favorabel, adj. [favo'ra'b(8)l] (af lat.

favorabilis, afl. af favor, se Favør; nu iscer

T) gunstig. Moth.Conv.F24. enten Stier-

neme og Planeterne vare favorable eller

ey.Holb.Eh.1.72. sa.Kh.l84. Tidenderne
fra Provence . . ere meere Favorable end
forhen i henseende til (pesten). ExtrBeU^/i
1722.1. et favorabelt tilbud I handelen blev
afsluttet paa favorable vilkaar

\ favori-
sere, v. [favoriise'ra] {fra fr. favoriser,
a^. a/" favori, se Favorit) begunstige; vise

I

velvilje for; ogs.: vise særlig velvilje for;
foretrække. Moth.ConvJF24. AchHr.Dom-

rv. Rentrykt »/o 1922

mer favoriserer ikke den slemme Mand.
HolbJLSk.V.9. Himlen selv favoriserer mit
Forsæt, sa. JeanJF. 7. StampeJIJ.32. (lyk-

ken) kan saamænd ligesaa gjeme favori-

sere Dem som den kan lade være. Brz.
VII.157. Hun favoriserede vor Kærlighed.
Kaldte mig simpelthen: Svigersøn !Tried.

USJ.83. (sj.:) B. var . . begyndt at blive
lidt indtagen i Esther, og da hun var et

10 godt Parti, favoriserede han (o: plejede,

kælede for) denne Følelse. Gjel.B.82. H t *».

tings-subj. de taarn og skandser, som kunde
favorisere (o: støtte) dem deri (o: i et ud-
fald, angreb). Holb.DNB.233. Favorit,
en. [favo'rit^ flt. -ter. {ænyd.d.s.; fra fr.

(adj. og subst.) favori (m.), favorite (f.), ital.

favorito ;)/. Favør) 1) yndling. Holb.Stu.
1.8. han (er) bleven en Favorit af Huuset.
sa.MTkr.314. *denne Mand var . . | I lang

20 Tid Favorit hos en Minister. PaZlf.FJJi.
105. BreumMHd82. O om kvinde (jf. Fa-
voritinde;. OeU.1.349. Gylb.II.208. L
Bruun.UG.38.

jj (1. br.) om ting. Ophelias
Blomster er Digtningens almindfelige Favo-
ritter. P'Øs/er6er^.^ri/sfcJ950.JI.i67}.

II
her-

til (nu 1. br., erstattet af Yndlings-, Liv-
olgn.) Favorit-dyd, -ed (Bagger.IJ.04), -spi-

se (Holb.Ep.V}99), -adtryk (Chievitz.FG.

88), -vise ofl. 2) ved sportskamp, især vædde-
30 løb: den deltager, der menes at have mest ud-

sigt til at sejre. Hag.IV.46. H i udvidet anv.:
ved besættelsen af dette embede synes
N. N. at være favorit j 3) (foræld.) lille

haarkrølle. Moth.ConvJ'25. HolbJul.5sc.
jeg (vil) raade dem, som har lange An-
sigter, at de . . søge at bringe Favoriter
og tykke Sidehaar igien i Moden. .JSneed.

1.230. VSO.II.381. Tjenestepiger anlagde
(efter fru Heibergs eksempel) den kokette

40 „Favorit" ved Øret. RNeiiendam. Johanne
lAiiseHeiberg.(1917).l. 4) f om en art knip-
lingspynt. forleden Dag sleed (han) mig
et par skiønne Favoriter i stycker. Kom
Grønneg.II.207. Favorit-inde, en. [1]

[favorid'ena] især om orientalske forhold:
yndlingshustru, paa Favoritindens Barm
(tager) en skiøn Rubin sig herligt ud. OehX.

Er.III.187. Om jeg virkelig var bleven
Favoritinde derovre hos Fyrsten af Ma-

sorokko, jeg kunde ikke have levet mere
hevogtet.DrachmÆO.278. jf.: (HenrikVIII
af England) skiftede (stadvg) Favoritinder.
Brandes.NG.98.
favr, adj. se fager.

Favt, favte, se Faut, faute.

Favor, en. [fa"vø-V] flt. (1. br.) -er eU. f
m. fr. form fav e urs. (ænyd. d. s. i bet. „favør-
baand"; fra fr. faveur, af lat. favor; jf. Fa-
vorit osv.) gunst; gunstbevisning; be-

m gunstigelse. Moth.ConvJ'23. en kold Stue,

en haard Brix, et Bord med en Praas paa,

det var og det blev alle hendes (o: værts-

huspigens) FaveuTS.FrSneedJ.87. (højrepo-

litikernes) personlige Rivninger bliver i

Familien og giver aldrig Venstre nogen
Favøi. HørupJII.27. g (nu næppe br.) om

58
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erotisk gunstbevisning. Naar jeg seer
videre Prøver paa jer Troeskab, skal jeg
ogsaa accordere eder andre smaa Faveurs.
Holb.Usynl.II.l. spec. om samleje: (at) negte
et brav Fruentimmer sin Faveur, naar
hun trængede. sa.Vgs.(1731).II.5. Forærin-
ger , . som en Mands-Person uden Ægte-
skabs Forsikring kand offerere, give eller

forsikre et Fruentimmer om, for at nyde
den høyeste Faveur hos hende. Buge.FT. lo

230. jf.: en Ægtefælle, som har tilladt

usømmelige Faveurs. Tode.V.4. H nu især
i udtr. i favør af (en) ell. i (ens) favør
(jf. fr. en faveur de samt Disfavør; især tp)

til fordel for; til gunst for; til bedste for.

utallige devote Dommere . . holde det for

en Pligt at dømme i Faveur af de Fat-
tige, enten de have Ret eller ey. Holb.M
Tkr.105. Nogle holdte for, at saadan Gier-
ning (o : Dyvekes død) var bedrevet af Ri- 20

gets Raad, og det i faveur af Dronningen.
sa.DR.II.24. Jeg vil, i Faveur af Oppo-
nenten . . tilstaae, at (osv.). Buge.FT. 79.

Kierk.XIV.359. EHenrichs.MF.II.171. (lo-

ve) i de bedst stillede Klassers Favør.
Brandes.XIV.165. Affæren begyndte helt
i Landstingets Favør. Hørup.IlI.281. (en)
Kontokurant for det forløbne Aar, der
udviser en Saldo i min Favør af Kr. 2064,37.
BegnebKøbm.III.13. Kun paa én Maade 30

kunde Persien medvirke i Tysklands Ya-
vøT. ArthChrist.KH.189. || tage favør (jf.
/"r. prendre faveur) T stige i pris. Meyer.

t Faver-baand, et. {ænyd. d. s.; jf. u.

Favør) pyntebaand, der skænkes som gunst-
bevisning. Falst.134. -pris, en. (især Tf)

særlig lav pris (der indrømmes enkelte købere

som en begunstigelse), mellem os, jeg har
faaet den til Favørpris med 25% Rabat.
Nans.LL.187. 40

Fe, en. [fe'] flt. -er. {fra fr. fée, af
sen. lat. fata, skæbnegudinde; egl.fit. til Fa-
tum, jf. ogs. Fata Morgana

||
„(et) Ord,

som af vore nyere Skribenter er optaget
i Sproget". VSO.(1802); især O) over-
naturligt kvindeligt væsen, som især
tænkes at have magt over menneskets skæbne.
*Jeg kommer,

|
At more dig; nedlader

mig, en Fee,
|
Til at besøge dig som gam-

mel Kiærling. Oehl.F.16. *Jeg leved hos 50

den høie, udødelige Fe,
|
I Morganas og

Alfernes Rige.Ing.BSE.VI.275. en ond
Fe.Bøgh.JT.29. || især om venligsindede
væsener. Livets gode Feer (havde) bragt
deres Gave til den Nyfødte. JTC^nd.Fi.
224. Holst.III.62. KnudPouls.U.149. \\ uegl.

om kvinde, der spreder godhed ell. fortryllelse

omkring sig: alle Pultstole snurrede rundt
efter Frøken B., Kontorets Fe. Hr. W.
dirrede: Den Spiåslserkel OBung.P. 131. éo

*0g det staar skrevet i de blanke Stager,
|

. . at hun er Hjemmets altid vaagne Fé.
Aakj.BS.133. O fe-agtiff, adj. alle Bu-
ske og Træer vare som krystalliserede af

Riimfrosten, det saae ganske feeagtigt ud.
HCAnd.IV.2 78. Goldschm. VII.1 72.

Feber, en. [ife'bar] iéher.Høysg.AG.141.
flt. (nu 1. br.) febre (Tode.ST.IL3. StBille.
Gal.III.4. SaU VII.825), f febrer (Holb.DH.
11.878). {ænyd. d. s.; fra mnt. feber (jf. ty.

fieber, eng. tever), af lat. febris) 1) syge-
lig tilstand (tidligere opfattet som en selv-

stændig sygdom, nu som et sygdomssymptom),
der udmærker sig ved forhøjet legems-
varme og stærk kulde- ell. (især) varme-
fomemmelse m. m. I gaar ved den syvende
Time forlod Feberen ham. Joh.4.52. *Hand
døde, det er sandt, men Febren ham for-

\oeå. Holb.Paars.172. Jeg hafde en Patient
. . hånd holdt sig i en Feber 6 Dage baade
fra vaadt og tørt. sa.Bars.III.6. Madamen
havde Febern (nu: feberj i Overgaars,
med en forskræckelig Hoved-pine lige til

Aften. Kom Grønneg. II. 208. Adr.Vil 762.4.

*En hidsig Feber brænder i mit Blod.
Oehl.V.137. smitsomme og ondartede ¥e-
hre. Hauch.IV. 359. jeg var badet i Sved— og Feberen hamrede i mit Blod. EBrand.
M.72. SaUVII.824. efemer, gul, lol-
landsk feber osv., se efemer, gul, lol-

landsk osv. (billedl.:) Brænder ikke Feberen
i Europas forsultne Krop. Tilsk.l921.1.8.

\\

spec. (ofte i best. f; nu 1. br.) om koldfeber

(„kolden"). Han har nu været plaget af

Feberen et halvt Aar. VSO. siden hendes
Mand havde havt Feberen . . havde (hun)
forrettet Vægtertjenesten for havcL.Ing.EF.
V.43. Gylb.lII.284. 2) (overf.) ængstelig
uro ell. nervøsiteti anledning af noget fore-

staaende; stærk spænding. Holb.Masc.1.6.
sa. Heltind. II. 285. 286. Studenterne har
Examensfeber, Skuespillerne Lampefeber
og Soldaterne Kanonfeber, men det er alt-

sammen Bagateller mod den Feber, der
gaar forud for et Frieri. Bøgh.II.273. Bran-
des.III.690. da Balletten skulde opføres
første Gang, havde hun Feber, som om
hun selv skulde danse.Bang.Udv.368. (1. br.:)

Smaamanden har Feber efter (0: er nervøst

ivrig efter) at se, Stormanden har Feber
efter at blive set. Bergstedt.A.230. Feber-,
i ssgr. af Feber 1; især i litterært spr. kan
en mængde ssgr. dannes, der betegner til-

stande, forestillinger, fornemmelser osv., som
skyldes feber; udeladt er fx. Feber -angst,
-blund, -blus(sen), -brændende, -døs, -glø-

dende, -ild, -kold, -mat, -rus, -syg(dom),
-tilstand, -tørst(ig), -varm ofl. -agtig,
adj. 1) (nu næppe br.) om menneske: som
lider af ell. er tilbøjelig til at faa feber (1).

(man maa forbyde) denne Spise hos feber-

agtige og krampeagtige Patienter. Tode.

8T.II.74. 2) om udseende, bevægelse olgn.:

som vidner om feber (1) ell. minder om til-

standen hos feberpatienter; stærkt urolig, ner-

vøs osv. (jf. febrO, febrilskj. Moth.F104.
0ehl.VS.22. Pulsen er feberagtig. FSO.
et kort feberagtigt Blund. Winth. IX.200.
med feberagtig Hast gjennemfoer han
Linierne. VThist.TV.I.72(jf -hast), (hans)

feberagtig hurtige Aandedræt. Sc/tanrZ.jP.

207. JPJac.II.116. -agtig-hed, en. (sj.)
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tilstand, der minder om feber, en slet For-
døielse og den deraf flydende Urolighed
og Feberagtighed. Tode.ST.IL30. VSO.
•anemone, en. (1. hr.) ^ hvid anemone,

Anemone nemorosa L. (jf. -blomst, -nrt^.

JTusch.283. -anfald, et. Hun havde .

.

temmelig voldsomme Feberanfald, hvori

hun snakkede over sig. Rahb. FortJI.419.
Sal* V11.825. -bark, en. (nu sj.) hina-

bark(jf. -træ 2). Hømg.Anh.l9. Raff.(1784).
75. VareL.(1807).I.218. -blomst, en.

(1. br. i rigsspr.) 3( hvid ell. blaa anemone,
Anemone nemorosa L. ell. hepatica L. (jf.

-anemone, -urt^. I Sydsjælland er Blaa-
simmer bedst kendt under Navn af „Fe-
berblomst" og man spiser der de tre første

Blomster for at undgaa at faa Feber i Lø-
bet af AsiTet.Frem.DN.251. JTusch.283.

Logs. om skjolddrager, SatteUaria galericu-

ta L. (jf. -urt;. JTusch.339. -dag:, en.

MO. (ved intermitterende feber indtræder)

feberfri Dage, afvekslende med Feberdage.
SaVVlI.825. -delirium, Gt.(l.br.) ikke
engang i et Feberdilirium kan et Menneske
troe at faae fat paa en Fugl ved at hugge
et Træ om. Hauch. MfB.236. Sal.VI.401.

-difet, en. (med.; jf. I. Diæt 2, samt -kost^.

Panum.204. SaUI.829. -drivende, ;)arf.

adj. (nu 1. br.) om lægemiddel: som fordriver

feber (jf. -stillende^. Urter, hvis Blade
eller Rødder have en feberdrivende, eller

feberstUlende Kiaft.VSO.II.49. MO. D&H.
CP -drøm, en. om en febei'sygs drømme ell.

(overf.) i al alm. om (sygeligt) urigtige ell.

virkelighedsfjerne forestillinger. *Nu er jeg
meer | Ei ængstet af de fæle Feberdrøm-
me. OeRF.i46. Ing.KE.I.142. en urolig
Slummer, gjennemvævet af Feberdrømme.
Hauch. IV.264. det var en Indbildning,
en Feberdrøm med Skylden. Kierk. VI.400.
Nans.JD.179. C) -fantasi, en. Heib.Pros.

11.79. Det er jo bare feberfantasier. Men
du er jo ikke syg, vel? NMøll.HJ20. -fri,

adj. som har normal legemstemperatur. Sal.

VI.402. han er ikke rask, men dog feber-

fri
i jf.: Trods længere Tids Feberfri-

hed . . har Døden nu hentet den gamle
Mand.Biget.''yil911.2.sp.6. -|»:led, ea.fpoet.)

1) feberhede. *Naar Manden savner Kræf-
ter,

I
I hidsig Feberglød. Oehl.NG.107.

Grundtv.PS.VI. 611. oMos. 32. 24 (Wolff).
2) stærk, feberagtig glans (i øjet). Schand.
SD.70. 'dine søgraa Øjne skinned |

i

en dunkel Feberglød. Drachm.SB.88. O
-Sy*» 6t. ft -gyse, en. Moth.F105). Gold-
schm.V.487. Gjel.M.168. -gysen, en.

vAph.(1764). Hauch.I.205. Aakj.VF.143.
-Sysning^, en. (mest sotn flt. til -gysen),
(han) følte sig gjennemisnet, som af Feber-
gysninger. Ing.EF.XIII.192. BøghJI.273.
O -hast, en. (jf. Feber 2) uroligt, nervøst

hastværk. Thomas bladede med Feber-
hast adskillige Blade om. Schand.TF.1.217.
Drachm.T.7. JPJac.II.220. O -hed, adj.

jeg styrtede det ene Glas Vand efter det
andet over mine feberhede Læber. Gylb.

(1849)JX.102. *Jeg vinder Armen om Dit
Liv,

I
Føl, hvor min Kind er feberhed.

Drachm.T.65. AmMøll.Sundhedsl.733. (uegl.:)

•Dagen er der (o: i syden) for feberhed
(o: brcendende hed). Drachm.TJD.2o3. at for-

tabe sig . . i dette, feberhedt at vente paa
(Kristi genkomst). 0MøU.GK.13. O -hede,
en. vAph.(1759). Hver Dag tog Feber-
heden af, og de ængstende Drømme bleve

10 færre. Ing.EF. 1.183. Jo kraftigere (pa-
tientens legeme) er, desto stærkere en Fe-
berhede vil det kunne præstere. AmMøU.
Sundhedsl.733. f -kage, en. (med.) De saa
kaldte Feberkager eller de Forstoppelser
i Underlivets Indvolde, som Koldfeber
medfører. rode.iSr.JJ.6. -kiever, en. ^
alm. bukkeblad, Menyanthes trifoliata L.,

hvis blade anvendes som lægemiddel. JTusch.
319. SalWII.826. -kost, en. letfordøjelig

20 kost, som egner sig for feberpatienter (jf.
-diæt^. min Feberkost (var) Mælkemad
og Fisk. Drachm.EO.270. (spøg., om smal
kost i alm.:) Hvad om man prøvede at

sulte hende (o: en arrestantinde ) lidt? O
F. kom paa ^Feberkost". AndNx.MS.261
overf. 'Feberkosten, jeg tæred saa længe,
har givet min Sjæl en naturlig Tørst

|

efter atter at stemme de gamle Strenge.
Drachm.UD.xi. -kalde, en. (nu næppe br.

30 i rigsspr.: -knld. vAph.(1759). Oehl.(1841).

111.124). kuldefornemmelse, der ofte ledsager

feber. vAph.(1764). Bagges.DV. XI.149.
Goldschm.V.213. (overf.:) »under Solned-
gang Rysten | Og Feberkulde betager
aturen.PflZlf. 7.575. -luft, en. (nu l.br.)

luft, som kan foraarsage ell. begunstige feber.

vi kom (til de pontinske sumpe) i den aller-

værste Tid, da Feberluften . . udvikler sig

i størst Mængde. Hauch.MfUJ209. Gold-

40 schm. V.31. t -materie, en, „Den urene
Beskaffenhed i Blodet, som er Aarsag til

Feberen." FSO. Man maa ikke stille Fe-
beren, førend Febermaterien er uddreven.
smst. -mos, et. S( (sj.) væggelav, Xanthoria
parietina L. JTusch. 314. -nellikerod,
en. 3( benediktrod, Geum urbanum L. Warm.
SystB.421. -pil, en. 3( navn paa forsk,

arter af pil, Salix L., hvis blade bruges som
middel mod feber. JTusch.363. -rod, en.

50 folkeligt navn paa kinarod. VareL.(1807)J.
319. FolkLægem.1.22. ogs. om entianrod eU.

galgantrod. smstJI.8. -rystelse, en. (nu
sj.) Moth.FlOo. VSO. Barnet vaagnede op
i heftige Feberrystelser. Ing.EF. 11.150.
-stillende, part. adj. om lægemiddel: som
standser feber (jf. -drivende). VSO (se u.

-drivendej. Hag.'1.164. GJ -svanger, adj.

som fører feber med sig, truer med feber.

*den febersvangre, I urene Luft. Foersonu
60JC.49. Bødt.l07. sumpede, febersvangre

Egne. Sal.V1.157. G) -syn, et. (jf. -drøm^.
CKMolb.SD.298. (en) Sygdom med vilde
Febersyner. JPJac.1.74. -træ, et. 1) %
navn paa træet Eucalyptus globulus Lab.,

der plantes i sumpede, usunde egne for at

udtørre disse. PanumJ.97. *Stjernen skjalv

58«
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i Sydens Nat,
|
og Febertræet vifted mat.

YilhAnd.N.125. SaWII.5åO. 2) f d. s. s.

-bark. Spanierne gave . . strax (kinabarken)
Navn af .. Feber-Træe.HoZ6.£'i?.JI.^6^.
-træ-klaver, en. ^ d. s. s. -kløver. Vare
L?216. -urt, en. plante, hvis blade ell. rød-

der bruges som middel mod feber. VSO. spec.

3(1 d. s. s. -anemone. JTusch.283. Sal.VI.
403. ogs. om Triosteum perfoliatum L. (Kjær-
bøll.FB.443), Scutellaria galericulata L. (J lo

Tuscli.221. jf. -blomst^ og f om kaitehale,

Lythrum salicaria L. (Moth.FlOS. jf. OrdbS.).
CJ -Tildelise, en. Kierk.VI.363. Han laa
hen i Febervildelser og fantaserede. 4w(Z
Nx.MS.92. Febricitant, en. [febrisi-

'tan'd] flt.-tT. (fra lat. febricitans (gen. -tan-

tis^, præs. part. til febricitare, have feber;
nu sj) person, der har feber (1). Visse
Spiiser og Drikke ere uai sig selv gode,
men man maa nægte dem tU Febricitan- 20

ter.Bolh.Plut.lv. 2. Tode.ST.II.103. VSO.
Meyer, febril, adj. [fe'bri'Z] (af lat. fe-

brilis, afi. af febris, se Feber) 1) (nu især

med.) adj. til Feber 1. (englændernes) Hid-
sighed . . er som en febril Heede, hvilken
ofte succederes af Kulde. Holb.Ep.L109.
Bergs.PP.156. patientens udseende er fe-

brilt
i

billedl. (jf. bet. 2) : den Dag slog In-
flammationen fra mine stakkels Nyrer sig
ind i Samvittigheden og gjorde den febril. 30

Pont.A.156. 2) (nu sj.) d. s. s. febrilsk 2.

Peer fornam ingen Angst . . Syngeme-
steren derimod var aldeles febril. HCAnd.
IV.396. smst.XI.89. Kierk.II.lSO. CLange.
S.67. Eag.IV.49. febrilsk, adj. [feibri-'%]

(f (i bet. 1) febrilisk. EPont.Men.IlI.394.
Ruge.FT.170). (fordansket form for febril)

1) (nu næppe br.) d. s. s. febril 1. den Fe-
briliske Sygdom, som endte hans Liv.
EPont.Men.III.394. VSO. jf: *Saa længe 40

Peru har af denne Sundheds Bark (d:

kinabark)
|
At overlade dig, febrilske (0:

af feber plagede) Dannemark! SfeFid.JJJ.
105. 2) « VS0.1802; jf Feber 2) som er

i stærk uro og spænding (især i anledning

af noget forestaaende) ; meget urolig; ner-
vøs. Lige fra min Festdag den anden
April . . har jeg været febrilsk og betagen.
HCAnd.Breve.II.660. der laa et tillukket

Brev paa hans Kones Sybord . . Lidt fe- 50

brilsk aabnede han det. Tops.II.571. Fro-
kosten var nervøs, Værten gik febrilsk

omkring. ^o.9aw.II. 78. Skjoldb.KH.81. jf:
Allerede i Frederikshavn mærkede man
idag Febrilskheden i Anledning af

Kongebesøget paa Skagen imorgen. PoZ.

^yul907.3. [\ febrilsk Iver.Skyderegl.U.
Travlheden (bliver) større, tUsidst ganske
iehiilsk. DagNyh.yi^l912.Till.2.sp.l.

Februar, en. ['februia-V, febru'a-V] (fm. 60

lat. form: Februarius. Holb.Bars.1.4: nu kun
dial. (egl. lat. gen.): Februari. VSO. Feilb.IV.

138). best.f(sj.;jf.sp.353'V -en (Sibb.II.17);

(ænyd. februari(i) (DaYiser.nr. 48. 2.96.7);

fra lat. februarius, renselsesmaaned) aarets

anden maaned (jf. Bliåemaaned). Gram.

Breve.87. Føulum, den 18de Februar. Blich,
(1920).VII.4. *Kom, Kukker, Lærke! syng
vi har

|
AltForaar sidst i Februari HCAnd.

V11.173. Efter Stormen paa København i

Februar Nioghalvtreds trak Svensken sig
tilbage. JPJac.1.88. Februar-, i ssgr. [fe-

bruia-'r-] (f¥ehmari-.VSO.) f -kjortel, en.

„Saaledes kaldes af Spøg en Vinterkjortel
eller Pels, som er meget tyk og varm; saa-
som Vinterens Kulde i den Maaned me-
stendeels er strængest hos os." VSO. -lilje,
en. (1. br. i rigssprT) ^ vintergæk. Galanthus
nivalis L. ^j/. Blidelslilje^. JTusch. 94. 30o.
Moth.F105. VSO. Sal.XVIII.324. Feilb.

I. Fed, et. [fed] (f Fid. Moth.Fl45. VSO.;
nu kun dial.: Fjed. PAHeib.Sk.I.19. Feilb.

1.276). best. f. feddet [ife8'8f] p. fed, best. f.

feddene ['feå'ana] (ænyd. fid, no. fit, fsv. fiti,.

ty. fitze, eng. fit, afsnit i et digt; besl. m.
Fjed, Fod osv.; jf. fedde) 1) bundt af af-
h asp et garn ell. traad, som holdes sammen
ved en traad omkring de enkelte vindinger
(mindste salgsenJied for garn, der ikke er op-

vundet og etiketteret). Moth.FMo. JBaden^
Gram. 33. saa mange Fid ere sammen-
bundne, som høre til at udgiøre et Stykke
eller en Klause Garn.7-S0. Ploug. 1. 330.
I Streng = 12 Fed å 120 Traade å 3V»
Alen. Wilkens. MT. 275. VareL.^ 216. Jeg-
skulde ha et Fed Stoppegarn! Tandr.HS.
29.

II
billedl. (m. hentydning til, at gamet let-

tere kommer i urede i fed end i nøgle, jf.
Fedde(vave)j ; at udrede det Fed, i hvilket
deres Planer, Forhaabninger og Ærgjer-
righed har viklet sig sammen. Da^'W.^Vi
1883.2.sp.4. 2) (kog.) d af de smaa løg, som
et hvidløg bestaar af. FrkJ.Kogeb.158. jf. \ :

hver spiser (nu) en hel Appelsin . . I min
Barndom blev (den) delt efter sine natur-
lige „Fed." ChKierulf.GU.79.

II. Fed, et. udtale og bøjning som I. Fed.
(nul.br.: Fid. Grundtv.Snorre.III. 98. MDL.
110. Feilb.; nu næppe uden for dial. og sted-

navne: Fjed. MDL.110.681. Feilb.1.276.

JohsSteenstr.DS.92. jf.: „Man hører ogsaa
Fjed." Levin.), (æda. (som stednavn) fith^

„feddet" ved Præstø (Trap.*111.402), oldn. fit;

vist besl. m. IV. fed; nu især som stednavn
ell. dial.) lav landstrækning ved havet;
især: lav landtange ell. smalt næs. VSO.
et smalt Fidd skildte ham (i Limfjorden)
fra Vester-Havet. Grundtv. Snorre. III. 98.

*Hvor hen i Sø sig strakte
|
Det lange,

smaUe Fedd.Winth.HF.79. ADJørg.1.196.

den kinesiske Kadetskole (ligger) paa et

aabent Fed ud til Floden. JVJens.A.II.318.

II
spec. (foræld.) om landstrækning, hvor

hanseaterne havde fiskeboder osv. Al-

len.IVl.73. KrErsl.DM.iii. HisfMKbh.1.5.
III. Fed, et. se I. Fjed.
IV. fed, adj. [fe-'Q] (f fæd. Holb. Usynl.

I.l. FrHorn.PM.134 (fæde cv) æde). Kraft.
(KSelskSkr.III.281)). intk. -t [fed] ell. f d. s.

(attrib.: Holb.Ep.V.^83. sompræd.: Engelst.

Nat.175). (æda. fet (AM.), oldn. feitr; besL

m. fejst (s. d.); grundbet. vist: svulmende) •
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1) rig paa fedtstof(fer). l.l) om le-

vende væsen: som har rigelig fedtdannelse

paa kroppen; velnæret; „tyk", du (o: Is-

rael) blev fed, blev tyk, fik Rulå.SMos.
32.15. Og de magre og stygge Køer aade
de syv første fede Køer. lJios.4i.50. At
være trind og teed. Helt. Poet. 59. Da jeg
reisede bort Herre, var I saa fæd som en
Forpagter. nolb.rsynl.I.l. *Vor Præst, som
nylig var lidt svag,

|
Blir feed og fyldig lo

Dag fra Dag. Bagges.I.168. Dovendyret er
derfor saa feed, saa dumt. Engelst.Nat.175.

*Den lille Mads var tyk og fed,
|

(Man
seer det strax , han Sult ei led). Bastian.

nr.5.l. *ager du til Staden
|
bag Bondens

fede Sp)and. Aakj.RS.lSl. *Laksen den fede.

Bømerim.1.9. || talem.: de lade (ell. tykke^
og de fede har det ondt i hede. Moth.F
106. Mau.3091. slagte den fede (ogs.:

en fed. RobinsonJ.21) kalv, d. s. s. slagte 20

fedekalven (se Fedekaivj. Brandes.Volt.I.

SO. fdet skal han olgn.) ikke blive fed
af, (især dagl.) ikke have noget større ud-
bytte (især materiel fordel) af. Moth.Fl06.
VSO. din Viisdom venter jeg . . ikke saa
farligt Meget af — og den bliver du vel

heUer ikke fed aiiYerden.Ing.EF.riJ8.
CBemh.Yni.84. *Af Vaarens Friskhed,
Duft og Sang |

blev aldrig nogen fede.

Hostr.SD.II.57. (de havde) en Spækhøker- 30

butik i en Provinskjøbstad . . Den skulde
de ikke blive fede af, mente Folk. Btidde.

JF.52. jf: *den saakaldte Fred i Grav,
|

Den bli'r kun Ormene fede af. Grundtv.
PS.VII.358. U om legemsdel. JVJens.MJV.
167. hans fede YiSige.Kbh.^'^Uil903.3.sp.3.

jf.: (baronen var) tyknakket og fedryg-
ge t. Schand.SB.46. billedl: Gjør dette Folks
Hjerte fedt (Buhl: sløvt^ . . at det ikke .

.

forstaaer med sit Hjerte. £s.6.i0. I^) om ia

stof: som bestaar af fedtstoffer; ogs.:

som indeholder meget fedtstof, lad Of-
fergaven blive fed (Chr.VI: Giv . . et feedt
ofter).Sir.38.11. det Fede fra (Chr.VI: af)

min Høitid skal ikke blive liggende Nat-
ten over. 2Mos.23.18. den, der har faaet
fedt Flæsk til Lifs. Klevenf.RI.48. En feed
Sveizerosts Godhed. Olufs.NyOec.1.236. det
fedeste 01, han kunde opdrive. -Se^and.^.
265. en fed bid, se H. Bid 1. f fede 50

vare (pi.), d. s. s. Fedevarer. Forordn.^^h
1700. EPont.AtlasJI.b3r. Adr.^lil762.sp.4.
fede olier, fede syrer, ('A;ew.^ or^amsA-c
olier og syrer, der hører til fedtstofferne.

0pfB.^VI.12. Sal.XIIl.863. de fede le-
gemers gruppe, (kern.) en gruppe or-

ganiske stoffer (hvortil de egl. fedtstoffer hø-
rer), hvis kemiske sammensætning har visse

fællestræk. SaUVII.829. \\ i mere ell. mindre
itegl. bet., dels om foder, der egner sig til éo
at fede hxisdyr med. det feede Mersk-
Høe (0: marskhø). OecMag.V.249. Dette
Slags Græs er meget fedt. Til Heste og
Staldstude bruges det fedeste Foder. FSO.
€. br. (jf. bet. 3.i:j en federe Græsgang, PJ.
Heib.US.124. dels (jf. bet. 3:2) om gilder,

tidsrum olgn., hvor der nydes mange
fede retter, kraftige, rigelige maaltider osv.

den Herre Zebaoth skal gjøre . . et fedt Gje-
stebud paa dette Bjerg. Es.25.6. fede Gilder
med Gaase-, Ånde-, KyUinge- og Kalkun-
steg. ScAanrf.BS.i.?. Talemaaden: den fede
Jul, den magre Paaske og den sultne Pinse-
dag. ^flr6Fr6(»-^J9J[8.i 0.3. fede tirsdag,
se FedetLrsdag. || talem.: hvor der er et

fedt stykke, der er gerne en kirtel ved,
se Kirtel, store ord og fedt flæsk, se

Flæsk, det er lige fedt, (dagl.) det er

ligegyldigt (jf. ens 2 samt eet fedt u. Fedt^;
ogs.: det har lige lidt at betyde. Moth.F108.
„Mig er det lige fedt," sagde Konen. ffC
And.VII.290. *Nu,- Præst og Degn det er
jo lige fedt, |

Fa'er tidt har sagt, det kom-
mer ud paa Eet. PalM. IV. 56. »For Folk,
som taler alle Sprog, er det (0: om der
tales dansk eller tysk) nu lige fedt. PFaber,
VV.3. Det er . . lige fedt, hvem Du er
enig med. Du har jo ingen Stemme (o:

valgret). OBenzon.ML.6. jf.: *en Pels er
noget dyr — men ligefedt 1 | i den blir

spansk og russisk Klima Et. Drachm.D.I.
11.165. iJ) oversmurt med fedtstof (fedt.

olie olgn.). Herrens sverd . . er bleven feedt
(1871: mættet; af fedme. EsS4.6(Chr.VI).
du giorde mit hoved feedt af olie (1871:
har salvet mit H. med O.;. Ps.23.5(Chr.VI).
•Nu siuntis Hannem Best at leve feed om
Munden,

|
Derfor i I^iøckenit Begav sig

strax paa stunden. Cit.l706.(NkS4'*821.56).
nu næppe uden for ordspr. (l.br.): De skal
være fede om Munden, som skal ud at fæste
Folk. Mau. 2092. jf. FeUb. 1. 396 (u. fæste;.

2) som i udseende, omfang, konsistens osv.

minder om hvad der er fedt (1). 2.1) til

bet. la: som har et stort omfang; tyk
(ofte m. overgang til bet. 2.2). en hel Kasse
Jfede Cigarer. B&rd.SF.137. Posten . . havde
et helt Læs fede Pakker med (til solda-

terne). Fede Pakker betyder Yest. sa.RH.
231. De fleste Træer og Buske staar gan-
ske nøgne om end med fede Knopper.
KnudPouls.(Pol.Vtl921.8.sp.3). (jf. u. bet.

1.2:) de magre Ax opslugte de syv fede
og fulde Ax. lMos.41.7.

|t
især (navnlig bog-

tr.) om streger, bogstaver olgn. *send saa An-
noncen til Bladet afsted, | Bli'er Trykken
kun feed, bli'er Profitten det med. Chie-
vitzARecke.D.106. Skovgaard søgte at paa-
virke (Lundbye) til at føre en federe Streg.
KMads.L.101. Fede Typer. Sal.VI.406. (tal-

let er) understreget med fedt. Pol.^li-il914.5.

i denne ordbog er opslagsordene trykt med
fedt, bøjningsformer med halvfedt < 2.2) til

bet. 1.2: som ved sin bløde og klæbrige („fed-
tede") beskaffenhed ell. sit glinsende udseende
minder om fedt, olie osv. ell. om stoffer, der
er rige paa fedtstof. Ren kulsur Kalk giver
efter Brændingen, naar den læskes med
Vand, en fed Grød. OpfB.UI. 389. *hun
spyttede saa fedt. Rantzau.D.Nr.57 . Feilb.

De fik hed Vin til Maden . . Bagefter drak
de Kaffe med fede Likører til. Bønnelycke.
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MM.196. jf.: Farven (o: paa et maleri) .

.

(er) hist lor tynd, for ængstlig — her for
fed. Drachm.F.I.104. \\ om kalk (mørtel) ell.

ler: som ikke indeholder meget sand olgn.;

(næsten) ren; næsten ublandet. I daglig
Tale skjelnes imellem mager og feed Kalk.
Den sidste er brændt af Marmor eller reen
Kalksteen. Green.TJR.319. Jo finere Leret
er, desto mere plastisk og „fedt" er det.

Uss.AlmGeol.69. Mørtlen (i vore gamle lands-

bykirker) er uden Undtagelse ulige federe
end nu tUDags.MMackeprang.VoreLandsby-
kirker.(1920).26. || om brændbare stoffer:
som p. gr. af indlwld af harpiks, beg, tjære

olgn. har et glinsende udseende ell. bræn-
der meden flamme, der minder om flammen
af stoffer, der er gennemtrukne med fedtstof.

*I)e flinke Trælle tog
|
Fyrrespaaneme fede,

ved Arnen tændte brat. Oehl.IIK.165. fede
'Kal.TeknMarO.38.jf. : I Lysepibe ved Lyse-
pibe .. brændte Vokslysene med fede Flam-
mer. ELars.LF.57. || CP i videre anvendelse
om luft, der er saa „tyk", opfyldt af uddunst-
ninger olgn., at den næsten er klæbrig, denne
fede, tykke Røg (o: i en ølstue). SchandÆ.
68. staldens fede em. Hjortø.EE.89. 2.3) om
lyd, stemme: som minder om stemmeklangen
hos meget fede mennesker (ofte (jf. bet. 4j m.
bibet.afselvbehagelighed, salvelse olgn.).

hans stemme har en fed klang \jf.: (han)
ler saa inderlig fedt som en Falstaff. JF
Jens.NV.161. (han talte) med en fed Selv-
behagelighed. Schand.0.1.127.

3) som frembyder gode, rige vilkaar;
som er uden knaphed, mangel ell. fat-
tigdom. 3.1) om landstrækning, jord-
bund olgn.: som er rig paa muld (lidet san-
det, stenet osv.; jf.bet.2.2); frugtbar, de
indtoge faste Stæder og et fedt Land og
eiede Huse. Neh.9.25. en viingaard paa en
feed (1871: iTMgthaT) høy. Es.5.1(Chr.VI).
*den fede Muld. Helt.Poet.l8. *det feede
Land, hvor Floden Nilus flyder. 8mst.62.

Polen . . er et feed Korn-hund. nolb.Ep.
V.^83. NSvends.H.3. jf: (Nilen er) en rolig

og fed (o: grødebringende) Strøm. JLange.
BM.I.36. 3.2) om levevilkaar olgn. *Det
fede, phlegmatiske Liv paa Jord. Heib.Poet.
X.244. Aldrig nogensinde før har de havt
det saa strengt, dé derovre. Og her sidder
vi, fedt og godtl og ingen Verdens Ting
kan vi stille op for at hjælpe de.m\EChri-
stians.MV.23. de Meninger, der bredte sig

trygt og fedt omkring ham. FrFoulsen.R.
36. Aaret var paa Forhaand proklameret
som det første fede Aar, der skulde afløse

de syv magre. Pol.^lbl921.5.sp.2 (jf. iMos.
41). II

især om embede, forretning olgn.:

indbringende, (en) anseelig og feed Be-
stilling. S'oZfe.£'j9.IF.4^4. kun for Doctores
Theologiæ ere de fede Sognekald. FrSneed.
1.178. et fedt Embede. 5ei6.Poe<.7JJ.^55.
en fed Forlening.TroelsL.V.69. (det var
ikke) nogen fed Forretning at være Bi-
skolelærer dengang.AarbVejle.1920.66. for-

eningens kasse blev fed som følge af de

mange bøder
i jf: (præsten) var iortryde-

lig over, at det sagtens fede Lig (o: en
indbringende begravelse) gik fra ham.^ar&
Frborg.1920.12. ordspr.: et magert forlig
er bedre end en fed proces. Mau.2297.
3.3) rigelig; stor; især om udbytte, ind-'
tægtolgn. *Han (d: en klokker) lit Arbejde
har. Indkomster meget feede. ^o/6.Paars.
253. PAHeib.US.533. Et fedt Bytte. F-SO.

10 Hver vilde jorde (liget) i sin Kirke, for
det fede Offers Skyld, der vilde vanke..
Grundtv.Snorre.III.67. Tyve havde i Nat-
tens Løb aflagt Besøg og søgt sig et Ud-
bytte. Det er dog ikke blevet fedtEksirabl.

'"'/61921.3.SP.4. II
I de konservative Klubber

er der jo ikke fedt med (o: ikke ret mange)
Bønder og endnu magrere med Venstre-
mænd. Hørup.IL255. jf. Feilb. 3.4) hedtog
fedt, se hed.

20 4) om ord og udtryk; næsten kun i forb.
fede ord, store (og overdrevne, upaalide-
lige) ord; ogs.: højtravende, salvelsesfulde ord
olgn. (det gik) flot til med fede Ord og
høiti-avende Talemaader. Kierk. XIV. 204.
de fede Ord og den gængse Svælgen i

Talemaader paa Grundlovsfester. -Brandes.

XIV.437. ^Kærlighed!
|
Du tager det fede

Ord
I
let i Munden, Dreng. Drachm.VS.79.

EBrand.A.130. jf.(sj.): den syge modtog
30 ham med fede ?3; „saftige") Eder og Be-

sværgelser. JVJens.EE.9.
5) (især talespr.; iron.) om ting (person

osv.) : som ikke er, hvad den udgives (udgiver
sig) for ell. kaldes; som daarligt svarer til

sU navn ell. til et nylig anvendt udtryk; af
ringe værdi ell. betydning; daarlig.
*De Helte, som mand seer Homerum at

tilbede,
|
De vare Dyder selv, ja vist de

vare teede. Holb.Paars.249. „Giv vel Agt
40 paa at I lar jer ikke indtage af hans

favre Ord." — „Jo, det er nogen feede."
KomGrønneg.11.158. Ja du er en fed Ven,
du\Hostr.T.67. „han har lovet at kurere
hende." — «Hm, det bliver en fed Kur.
Han har kun et Medikament for alle mu-
lige Sygdomme." smst.94. Det er forresten
en fed Examen, den: enhver Bondeknold
kan jo slippe igjennem den. Baud.G.146.
Naa saaledes! Du vU være Dame. Du er

50 Sgu en fed Dame. EChristians.Joppe.(1889).
69. især i udtr. en fed karl, en person^
som efter andres ell. (især) sin egen mening
besidder en vis dygtighed ell. betydning, men
i virkeligheden er (næsten) uduelig (i den
nævnte henseende). Det er alle nogle feede
Karle, at (nu: til at^ tale om Staats-Sager.
Holb.KandstJ.6. Ing.EF.VII.172. Lægerne
ere nogle fede Karle. Gud hjelpe Den,
som falder i deres Hænder. Gylb.III.248.

60 Baud.G.311. Rank Vilje — være sig selv—
aldrig gaa paa Akkord — Jo pyt! Vi var
nogle iede Karle. HomoS.GL.252. \\

(dagl.)

som adv. i udtr. som det skal (1. br. kan.
Heib.Poet.VI.269) fedt hjælpe (tilnytte
Bergstrøm.M.73), det hjælper ucke det mind-
ste, ikke en døjt. „(han) vil holde en Række
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Foredrag for Byens unge Damer over
Kogekunsten." . . „Ja, det skal fedt hjælpe.
Nej lad dem selv gaa i Køkkenet." Jos/r.

T.64. OBenzon-FEJoé. (de) satte ryggen
mod båden. Det skulde hjælpe fedt; den
rørte sig ikke af plettej\.NMøll.K.23o. Børd.
SFJ67. bryde sig fedt om, være aldeles

ligeglad med; bryde sig pokker om. TBruun.
1.297. e. hr.

fed-, i ssgr. ['fe "9-] som regel til FV. fed

1, jf. dog Fedbaand. -agtig:, adj. {glda,

fedactig (DStJ.917.37); nu næppe &r.) som
er temmelig fed (jf. fedladen, fedlig^ ell.

minder om, hvad der er fedt. vAph.(1759).
Det har en feedagtig Smag. VSO. MO.
-baand, et. se Feddebaand.

I. Fedde, stibst. (ogs. Fiddi, Pirre ofl.).

(afi. afl. Fed, jf. fsv. fiti, (hørjbundt, sv. og
no. dial. fitja, bundt;jf. Il.fedde, Feddevave

;

dial. H den nuværende brug er udviklet af
bet.: garn, der er kommet i urede, jf. I. Fed 1

slutn. samt Feilb.1.283 (u. 2. fiddey) ting,
som forholder sig anderledes, end det

ser ud til ell. man aabent vil vedgaa; lum-
skeri, underfundighed olgn. Blæser hun
fra den Kant? Saa er der Fiddi ved.
Blich.IIl.218. Det er en red (o: oprigtig)

Karl; der er ingen Fiddi ved ham. IfDL.
109. Der var noget Firre ved det. Aakj.FJ.
50. F edder. SkjoldbJ'L.12. II. fedde, v.

VfedQ] (nu kun dial. fidde. Moth.F146. VSO.
MDL. Feilb.1.283. jf.Esp.69. Kvæmd.).-ede.
vbs. -nlng (jf. Fedningsmaskinej. (sv. dial.

fittja, oldn. (no. dial.) fitia, binde sammen;
afl. af l.Fed; fagl.) binde afhaspet garn
i fed. Moth.FléO. Garnet maa fiddes, at

det ikke skal komme i Urede.FSO.J.67.
Stykket maa fiddes af (o: adskilles i fed),
førend det sættes paa Garnvinden, stnsf.

MO. Esp.69. Feilb.1.277.
fl
binde sammen ell.

flette i al alm. ell. i forsk. spec. anvendelser.

smst.283. 2) (overf.) komme med menings-
løse ell. upaalidelige udtalelser. Moth.
F146. Han kan godt fidde Løgn og al Slags
Snak sammen. FSO. MDL. Feilb. Fed-
de-baand, et. ogs. Fed- (vAph.(1764).),
Fede- (se ndf.), Fidde- (MothJ'146. VSO.
jf. Kværnd.). (af I. Fed 1; nu 1. br. i rigs-

spr.) traad, hvormed et fed sammenbindes.
vAph.(1764). *naar de (dovne piger) fik en
Rok i Haand

|
Saa spandt de usle Fede-

l)&and.ECBunkeflod.ViserfraSpindeskol€rne.
(1783).ll. (naar gamet var haspet.) blev
det inddelt i Fedbaand, for at det ikke
skulde komme i Vrede. AarbFrborg.1918.
63. -garn, et. (af I. Fed 1 ; 1. br. i rigs-

spr.) afhaspet garn, afdelt i fed. Ing.EF.
VIII.35.

II
om garn, der anvendes tU fedde-

baand. Kværnd.
Feddel, en. se Fedel.
Fedder, subst. se I. Fedde.
Fedder-hul, et. {vel efter hoU. veter-

gat, (syet) snørehul, af \eter, (snøre)baand,

j^. II. Fjeder; haandarb.) navn paa en slags

huller i amagersyning, der ved syning er delt

i fem mindre huller (som boredes runde m.

en pren, paa Amager kaldt Fedderhuls-
pind, omtalt fx. i dødsboinventarer ca. 1820.
OrdbS.h Tidsskr.fEunstin dustri.1898.94.

Feade-vav(e), en, et. (ogs. Fiddi-, Fi-

de-, Firre-vav(e) -vov(e) ofl.). {amyd. fidde-
vove (FSyv.II.397); 1. led er besl. m. I. Fed,

jf. I. Fedde, II. fedde, 2. led d. s. s. oldn.

vafi, urede, besl. m. væve osi\; dial.) vanske-
lig, forviklet ell. forstyrret situaiion ell. tiU

10 stand. Derved kom han i en stor Fidde-
vove.FSO.JJ.67. Han er i et slemt Fiddi-
vau. MDL109. (jf. 113: Firrevove^. (han
havde) ligget en Stund og set og hørt paa
al denne Forstyrrelse og al den Fiddivau.
SvGrundtv.FÆ.I.ol. Feilb.1.284 (fiddiva-

ve). (det er) mere mageligt for Læreren
at give en Dreng en Dragt Prygl end at

hjælpe ham aandeligt tilrette, naar Dren-
gens Sind er løbet i Fidevav (o: „gaaet i

20 urede") for ham. Christensen-Dalsgaard. Om
Skoleivang.(1912).32. -TOm, adi. [H] (ogs.

fidde-j. (nu kun dial.) soni det ikKe forholder
sig rigtigt med; om ting: som er i urede; om
person: forvirret; vrøvlagtig; ogs.: ubehændig.
Et fiddevorent Svar. En fiddevoren Sag.
VSO.II.67. MDL. Feilb. jf.Esp.72.
fede, i'. ['fe-aa] (f fæde. Holb.NFJ.14.

sa.Ep.(BruunsUdg.V.302)). -ede ell. (nu kun
dial.) -te (lKg.4.23(Chr.VI). Ew.IV.43.

30 Grundtv.PS.lV.359. Feilb. Thorsen. 106);
vbs. -ning (vAph.(1764). Sal.VL408). {glda.

d. s., oldn. feita; afl. af IV. fed) gøre fed
(især til IV. fed l.i^. Fattigdom føder, men
feder ikke. Mau.2084. 01 feder stærkt.FSO.
Mælk, Æg, Kød (osv.) maa udgøre Hoved-
bestanddelen af den fedende Kost. SaUVIL
832. t ^Z". IV. fed 3.i;; Agermanden (til-

skrives) Komets Overflødighed eller Man-
gel, saavit han har været flittig eller forsøm-

40 melig udi at fæde Ageren. Holb.NFJ.14.
især m. h. t. husdyr: vea stærk fodring gøre
fed og tjenlig til slagtning, (ogs. i forb.

fede op. Levin. jf. opfede^, den fedte kalv
(1819: den fedede Kalv; i907: Fedekalven;.
Luc.lo.23(Chr.VI). han . . har holdt kiør
hæste, sviin etc. paa gaarden, som han har
fædet med mit \orn. Solb.Ep.(BruunsTJdg.
V.302). Disse Dyr skal fødes, men ikke
fedes.FSO. *Otte fedede Kapuner

!
Hang i

50 Kamret. Hrz.D.II.67. Stude, som han . . fe-

dede ved Hjælp af Brænderiet. Goldschm.
Hjl.1.6. Jeg ligger her med fyrretyve Svin
og ved ikke, om jeg gider fede paa dem.JV
Jens.D.83. (uegl.:) under de store Vandhjul
kom, ud fra Møllen, fedede (o : fede, mæskede)
Vandrotter for at diikke.RCAnd.XI.26.
(billedl, sj.:) *Faar jeg |

et Tag i ham en-
gang, da skal jeg fede (o : give rigelig næring
til)

I

det gamle Nag, jeg bær til ham.FØ»fer-
60 berg.KV.56. Q (mi næppe br.; jf. IV. fed

3.2; m. subj., der betegner et erhverv olgn.:

give rigeligt udbytte, der var mange Hånd-
teringer, som feedede sine Mestere og
Tienere, mens giorde Landet derved Ma-
\ert.PJuel.GB.a2o. | fede sig Wi. fedes,
(nu 1. br.) blive fed; lægge huld paa sig.
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vAph.(1759). Nu begynde Studene noget at

fedes. VS0.I.51. ogs. nedsæt. : gøre sig kraftigt

til gode; mæske sig. (folket) skal æde og mæt-
tes og fede sig. 5Mos.R1.20. VCavling.LFeil-
herg.(1915).44. overf.-Ae flittiges siele skalfe-

des (1871: næres rigeUg;. Ords.l3.4(Chr.VI).

fede-, i ssgr. [ife'åa-] i reglen til fede,

jf. dog -pind, -spaan, -tarm, -varer samt
-baand. || spec. (landhr.) i ssgr., der be-

tegner forsk, fededyr, fx. -gaas, -gris, -høne,
-ko, -lam, -stud ofl., jf. -dyr, -kalv, -svin

ndf. -baand, et. se Feddebaand. -dam,
en. (-fisk.) dam, hvori fisk fedes. Frem.DN.
536. -dyr, et. (fagl.) dyr. som fedes til slagt-

ning. LandhO.II.55. SaUVII.831. -evne,
en. (fagl.) 1) evne til at fede. dobbeltøl
har en betydelig fedeevne

| 2) om husdyr:
evne til at fedes. Fortidens smalsidede . .

Svineracer have . . maattet vige for Svin
med . . en vidunderlig Fedeevne. OpfB.^
IV.354. -kalT, en. (jf -dyr;. vAph.(1764).
VSO. Schand.TF.1.109. henter Fedekalven
(1819: den fede KsL\y).Luc.l5.23(1907).
Sal.XI.169.

II
talem. (efter lignelsen om den

fortabte søn, se Luc. 15): slagte fede-
kalven, ved et festmaaltid (ell. paa anden
maade) fejre en persons tilbagevenden fra
udskejende ell. udæskende levevis ell. meninger
osv.; ogs. i alm.: gøre stort gilde ell. anret-

ning med megen god mad (jf. u. IV. fed l.i^.

*med Besøg i Egnen ei det standser,
I
Før

man har gjæstet . .
|
Hver geistlig Mand,

der Fedekalven slagter. PalM.IV.19. JLan-
ge.L216.jf. : (han har) ydmyg modtaget den
længe opstaldede Fedekalv i Form af et

godt Frasstek&lå. Pont.FL.562. -knr, en.

(med.) Hag.IV.50. -kvæg, et. (jf. -dyr;

koll.). MO. (samtalen) vendte tilbage til

. . Fedekvæg og Staldfodring. JPJac.L16.
Fedekvæget (1819: det fede Qvægj er

slagtet. Matth.22.4(1907). || lieHil (landbr.)

Fedekvægs-skue (jf.Feåeskne), -udstilling o^.

Fedel ell. (sj.) Fidel (Ing.VSt.56. jf
MusikL.III.54), en. [ifea'(8)l; sj. ife-'a(8)l,

'fi8'(8)l] ogs. Feddel (vAph.(1764). Forordn.
^^U1781. §27. MO.), Fiddel (Wess.Anno.89.
VSO. HCAnd.II.323), Fied(d)el (Wivet.D.
119. Bang.L.354. jfMusikL.III.54), Fejle

(Helt. Poet. 165. jf. Nyerup.P.SyvsOrdspr.
(1807).50. sml. Esp.69), Fele [ife-la] (Hostr.

NF.52. JVJens.OM.77). flt. fadler ell. (l.br.)

fidler (Winth.HF.156. Bang.L.354) osv.

(ænyd. fedlé, fejle ofl., glda. fidle, oldn. fi81a;

fra mnt. vedel(e), ty. fiedel, j/. oeng. fiSele;

vist af mlat. vitula og vel besl. m. Fiol, Vio-
lin; jf. Bierfi(e)dler, fedle, file

||
formen

F el e er laant i nyere tid fra no) 1) ( „Fiddel
(bruges) kun af gemeen Mand.^FSO.; (nu
kun foræld., poet. ell. dial.) violin ell. vio-
linlignende strygeinstrument; „gige"
(ofte om tarveligt, bondeagtigt instrument).

*en Fedel og en Bove (o: violinbue). DFU.
nr.4.10. *Hand som en Spillemand . . |

Med
Feylen paa sin Ryg i Landet gaaer om-
kring. Helt.Poet.165. de landlige Gigemænd
. . der pleiede at stryge Fiddelen ved

Bondebryllupper. Ing.EM.11.126. *Med Fe-
del og med Bue

|
Hidkom de Spillemænd.

Winth.HF.320. *Felerne kalde
|

til Dand-
sens Ljst.Hostr.NF.52. *Fedlens Toner.
Drachm.VII.110. TroelsL.VI.78. De hørte
Lyden af nogle Fiedler og nogle Horn.
Bang.L.354. Feilb. Esp.69. jf: (Ole Bull)
gjorde lykke i verden ved sit f edelspil.
EdvLehm.Lighedensland.(1917).89.

\\ J^ om
10 et middelalderligt strygeinstrument (fidula).

MusikL.IlI.54. Musikkat.65.83.84.
|| uegl.

en eneste Tone af Græshoppernes sørg-
modigeFedel.AEhrencron-Muller.FraDron-
ningensTaarnrude.(1902).S6.Cika.åeTneha.v-
de begyndt at stemme Felen til den sæd-
vanlige Skumringskoncert. JFJe«s.OM.77.

Il
talem. (sj.): lade fed(e)len sørge,

d.s.s. lade fiolen sørge (se Fiol;. Moth.F125.
Ing.KE. 1. 228. 2) (foræld.) violinlignende

20 straffeinstrument af træ med huller,

hvori forbryderens hals og haandled blev fast-

spændt. Hun er alt for stiv til at give efter,

og gik før i Fieddelen end føiede sin Mand,
naar hun engang har sat sig noget i Ho-
veået.Wuvet.D.119. Wess.Anno.89. Er den
(i skovtyveri) Skyldige saa gammel eller

skrøbelig, at han ei . . kan aftiene Bø-
derne, straffes han . . med Halsjern eller

Feddelen. Forordn.^^/d781.§27. HCAnd.II.
30 326. HMatthiess.DK.71.

fedeligft), adv. [ife*88li((Z)] {vist kun
hos Aakj,; dannet til IV. fed som blødelig
til blød osv.) fedt. (til IV. fed 2.i:; Al-
kovedyner, hvis Vaar rundede sig fedeligt
omkring Hønsefylden. Aakj.FJ.16. (til IV.
fed 3.2:; *fedeligt de (o: adelen) sad i Pal-
mers Skygge,

I
Naar vi andre savned Brød

og Vand. sa.SV.I.134.

Fede-pind, en. (jf. u. IV. fed 2.2; sJ.)

40 harpiksholdig , letantændelig træsplint (jf.
-spaanj. Jeg fik en Fedepind fat paa Skor-
stenen og tændte den an. Drachm.UB.96.

I. Feder, en. (landbr.) person, som op-

drætter fededyr. erfarne Federe paastaa, at

et stort Roefoder er en af Hovedbetin-
gelserne for . . Fedningen. LandmB.IL105.
SaUVII.83L

IL Feder, en. se I. Fjeder.
IIL Feder, en. se II. Fjeder.

50 Fede-race, en. (landbr.) husdyrrace,

der egner sig til fedning; kødrace. LandbO.
11.55. SaUVII.83L -skind, et. (fagl.)

(rødgarvet) skind af fedekalve. VareL.'^216.

Fedeskinds Halvstøvler. AndNx.PE.11.93.
-skne, et. (landbr.) dyrskue over fedekvæg.
Drachm.LK40. SaUVII.832. -spaan, en.

(sj.) d.s.s. -^iinå. Drachm.UB.304. -stald,
en. stald for fedekvæg. Kalve fra Fede-
stalden (Chr.VI: kalve midt af de fedte;.

60 Am.6.4. Wied.S.346. I en stor Del af Køb-
mandsgaardene var der Brændevinsbræn-
deri og Fedestald. SjællBond.136. -sti, en.

(nu l.br.) sti. hvori svin, gæs olgn. fedes.

VSO. MO. -svin, et. Qf -dyr;. MO.
LandmB.II.324. BMøll.DyL.1.272. || overf,

om fed, mæsket person. D&H. -tarm, en.
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9e Fedtarm. -tirsdage, en. (som sv. fet-

tisdag efter fr. mardi grås, jf. Flæske-
søndag, -mandag; navnet skyldes den gode
levemaade, som skulde styrke folk til fasten;

1. br.) tirsdag i fastelavn ; hvidetirsdag. Moth.

F106. VSO. jf. TroelsL.WII.104. -varer,
pi. handelsvarer (især fødevarer) m. stoii

fedtindhold (jf. fede vare n. TV. fed 1.2^.

en Landmand er henge-færdig, naar han
hører tale om got Eaøb paa Korn og Fæde-
Ya.hTeT.Holb.Ep.II.3o. Fedevarer, kalder
man i Handelen i Særdeleshed Flesk, Skin-
ker, Pølser, Smør, Talg og Lys. I Al-
mindelighed og i en vidtløftigere For-
stand indbefatter man derunder ogsaa
Tran, Tiære, Terpentin, Olier, HarpLxer
og overhovedet alt hvad der er eller inde-
holder dyriske eller vegetabilske Fedmer.
VareL.(1807).I.319. TroelsL.VII.33. Alkr.
11.52. hertil Pedevare-forretning, -udsalg.

fed-halet, adj. (fagl. nu 1. br. ;jf. Fedt-
hale(faar)j. Det tyrkiske feedhalede Faar.
Olufs.Landoecon.438. MO. -hed, en. (1. br.)

til IV. fed, iscer til bet. 1 (jf. Fedmej. Moth.
F107. en Jords Frugtbarhed og Feedhed.
Holb.Eeltind.II.321 (jf. IV. fed 3.i;. et slags
Fisk, som tørres og i Feedhed . . ligne de
saa kaldte Rigske Bytter (o : botter). EPont.
Atlas.II.428. (slagtekvægs) Feedhed og Fyl-
dighed. F<SO. Mandler have en vis behagelig
Feedhed i Smagen, smst. MO. -laden, adj.

(især d^ om person : som er temmelig fed (jf.
-agtigj. Hun er feedladen af Ansigt og
Hænder. FSO. den blonde, rødmussede,
fedladne Degn. Schand.TFJ.18.
fedle, r. [ifeaia] (ogs. felej'fe-la], fidle

[ifi91al (VSO.), t fejle (Moth.F126)). -ede;
vbs. jf. Fedteri, {ænyd. fidle, fejle; afl. af
Fedel; „Bruges kun blandt gemeen Mand."
VSO.; «M kun foræld., poet. ell. dial.; jf. Fed-
ler) spille paa fedel. Moth.Fl26. Han
gaaer og fidler hele Dagen igiennem.FiSO.
Feilb. uegl.: Græshopperne felede. Jfiatm-
kiær.ID.30. Fedler, en. (ogs. Fidler, f
Fejler (Moth.F126)). (ænyd. fidler, fejler;

afl. af fedle; jf. Bierfi(e)(iler; nu især for-

æld.) person, som spiUer (daarligt) paa fedel
(violin). VSO. TroelsL.WLl38. Ingen af os
. . havde tænkt, at en Mand med dine Ev-
ner skulde ende som en stakkels Fidler i

et anden Rangs Kapel. EChristians.Kvartet.

(1919).33. Fedlen, et. ('o^rs. Fldleri,Felerij.

(sj.) som i'bs. til fedle. Jeg gider ikke hørt
paa sligt Fidleri.FSO. tte^Z.

: 'Græshoppen
driver dulgt sit FeleTi. Aakj.BS.136.

t fedlis, adj. d. s. s. fedagtig. Den
spanske Ula er meget feålxg.Be^r.SjæUJI.
440. \ Fedling, en. ['fe )51eri] (afl. af
IV. fed; jf. II. Dumling og Fedting; nedsæt.)

fed person, den blege Fedling bag Disken
med den hængende, slappe Underlæbe.
LBruun.E.II.3. Fedme, en. ['feåma] (f
Fædme. Holb.MTkr.61). flt. (i bet. 2; sj.) -r.

Cglda. fetmæ (lMos.27.28 (GldaBib.)), fsv.

fitme; til IV. fed, j/. Rødme, Sødme ofl.;

1. br. i talespr.) 1) egenskaben at være fed;

fedhed; især (til IV. fed l.i^ m.h.t. levende

væsen: *Megen Æden ej Fædme giver,
|

Af megen Læsning man viis ej bliver.

JIolb.MTkr.61. Sanetio, som for sin Fedme
blef kaldet . . Sanctius den iddåe.sa.Intr.

1.229. TuUin.II.210. saa snart (dyret) be-
kommer en overflødigere Næring, tiUeg-
ger det sig og Fedme. RugeJ'T.284. En
med Aarene tiltagende Fedme. MO. jf.

10 (poet.): Men vrikkende And, | der spejler
sin Fedme (o: fede krop) i B&mmen. Aakj.
BS.91. H m.h.t. stof (til IV. fed iji). (vandet
har) faaet en hvid Farve tilligemed en
Fædme ; Med et Ord at sige : Det er bleven
til en oprigtig sød Fløde. Holb.Rpb.!1.2.

jf.: (der meddeles lædersorteme) en Beitse
og Fedme efter enhver Arts Beskaffenhed.
Green.UB.241. 2) (konkr.; nu især bibl.)

hvad der er fedt. H til IV. fed l.i. han
20 stødte (sværdet) i hans Bug. Og Heftet

gik ogsaa ind efter Bladet, og Fedmen
lukte til efter Bladet. Dom.3.22. Lucernen
. . setter Fedme paa Creaturene. J.dr.Vs

1762jSp.l. Lydighed er Gud kjærere end
Væderens Fedme. Kierk.V.142 (jf. iSam.lo.
22). (bUledl.:) »den Mand, hvis Tyranni

|

Staters Blod og Fedme sager. PAHeib.US.
594. I til IV. fed 1.2. (olietræets) Fedme.
Dom.9.9. Til disse nedrige Grunde (o: tør-

30 vemoser) er Jordens bedste Fedme ned-
siunken. OecMag.IV.75. f om fede spiser:

et giestebud . . ad fedmer (1871 : fed Marv^.
Es.2.5.6(Chr.VI). H (jf. IV. fed 3.i; om (ri-

gelig) afgrøde olgn. Gud give dig af Him-
melens Dug og af Jordens Fedme. iMos.
27.28. Holb.MpS.40. 'Syvfold udspreder
Nilen til Fremmede

|
FedmeT. Eu-.II.191.

(de) glædede sig . . ved Jordens Fedme
i Form af god Skinke. Schand.IF.283. jf.

:

40 Du (o : gud) kroner Aaret med dit Gode,
og dine Fodspor dryppe med Fedme. Ps.

65.12. samt: Landets Fedme kom de frem-
mede til gode. ADJørg.NKJ.244.

||
(geoL,

mineral.) f om mineraler af organisk oprin-
delse, tilhørende petroleumsgruppen ('j/. Bjerg-
fedmej. Salterne findes opløste og for-

eenede med hverandre, med Jordarter,
Fedmer eller MetaHer. Briinnich.M.122.

I. Fedning, en. vbs. til fede (s. d.).

50 II. Fedning, en. vbs. til H. fedde.
Fednings-dam, en. [Tj (fisk.) d. s. s.

Fededam. OpfB.^IV.514. -kur, en. [I] d.s.s.

Fedekur. Sal.VL408. -maskine, en. [II]

maskine, der binder afhaspet garn i fed.

OrdbS.
iedre, v. se I. fjedre.

G) Fe-dronning, en. hun (var) Fee-
dronningen i mine Drømmes Rige. Hauch.
VII.417. Sal.VI.41.3.

60 Fed-sild, en. Y en af de ved Norges
kyster alm. siMeformer; høstsild. VareL.-692.

Fedt, et. [fed] Høysg.AG.37. (nu kun
dial. Fi(d)t Æreboe.146. vAph.Chym.I.411.
Wess.183. S/æKBon<iJ87(cvmit); Fæt Holb.
Usynl.1.1. Feilb.). flt. (fagl. i bet. „forskel-

lige fedtstoffer") -tr (VSO. Hag. IV. 52).

rv. Rentrykt «/s 1922 64
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{<æda. feet (AM.), sv. fett, no. feitt; vel egl.

tnth. af IV. fed || i talent, give (en) sit

fedt osv. foreligger muligt paavirkning fra
fr. fait i udtr. som donner å quelqu'un son
fait, se ENyrop.SVS.89; jf. fejt) fedtstof
der aflejres i dyrs ell. menneskers le-

geme, mand seer ikke den ringeste pille

Fet (1781:¥æt) (paa oksekødet). E.olh.Éars.

11.12. Høysg.S.104. Fedtet hindrer ham
ikke, siges om den mavre.FSO. *fule Ma-
diker dit dovne Fedt

|
Skal æde. Grundtv.

Optr.II.9o. Schand.TF.I.241. bUver man
tykkere efter det 40 Aar, beror det ikke
paa Væxt, men kun paa Ophobning af

Fedt. OBloch.D.U.121. *Syng, Fader Holst,
saa dit Hjerte blLr hedt . .

|
og Bertha,

din Søster,
|
blir kvalt i sit Fedt. Bergsiedt.

FG.6. (overf.:) Angrebets Energi er her
rettet . . mod den i sit Fedt nedsyltede
(o: i sin selvgodhed sikre) Dvimheå. Brandes.
1.72.

II
om afsmeltet fedtstof, der bruges

som fødemiddel (madfedt) ell. til forsk, tek-

nisk brug. da jeg slog Fierdingen op, fandt
jeg den fylded med Fæt. Holb.ZJsynl.I.l.

*(Gunnild) Vælling, Fit og Brød (jf. Fedte-
brødj i Varmen hafde faaet. sa.Paars.l83.

At skumme Fedt af en Suppegryde.FSO.
man giver det saaledes rensede Fidt nok
et Opkog med Vand. Green.UR.61. Havde
de ikke Smør, saa spiste de Fedt paa
Brødet. Tops.III.475. Man kan ikke baade
forstaa sig paa Guds Ord og Sirup og
Fedt og amerikanske Skinker. NSvends.II.
69.

II
om urenhed, hvis væsentligste bestand-

del er fedtstof (fra fødevarer, legemlige ud-
sondringer osv.) (jf. Fedteri 1). *Reent Lin-
net, Kiortlen gandske slet,

|
Men uden

Fit og Fletter. Reenb.I.314. e. br. || talem.

dryppe eM.fnttaZmJ dyppe (1. br.: stege.
Eørup.1.6. Gadeordb.*113. Feilb.) en i hans
eget fedt, gendrive en, sætte en til vægs
ell. paaføre en ubehageligheder v. hj. af hans
egne meninger, ord, bevisgrunde osv.; betale

igen med samme mønt. Hvis andre Kiøb-
mænd saadant vilde bebreide dem og sige,

at .det var ikke andet end at sælge Røg
eller falske Vahre, da kunde de dryppe
dem i deres eget Fæt. Eolb.Ep.II.200. giv
ham et godt Livfuld Prygl af Stigremmen!
. . Saaledes skal man dryppe de Karle i

deres eget Feåtl Ing.EM.I.So. (gid jeg)
kunde komme bagpaa min superkloge
Fuldmægtig og dryppe ham i hans eget
Fedt. Erz.XIV.113. Drachm.UD.344. Lad
Du kun Lodsen faa den med Pæreskuden.
Han vil nu altid slaa saa stort paa det.

Men han skal bare dyppes i sit eget
Fedt, skal han. sa.STL.251. jf Gadeordb.^
113. give en hans (ell. sitj fedt, give en
hans bekomst (se Bekomst 2). ENyrop.SVS.
89. Gadeordb.^113. især: faa (skulle have
olgn.) sit fedt, faa sin bekomst. *Nu dette

nedrige Mandfolk Schmidt
|
Næste Gang

skulde ha'e sit Fidt. Folkets Nisse."/4l860.4.

*Hvem fik sit Fedt (o: blev skudt ihjel)?

Drachm.DG.87. men saa fik hun rigtignok

ogsaa sit Fedt „Slog du hende?"
Rist.J.142. Toldrorsbetjenten faar sit Fedt
(o : bliver skældt huden fuld), da han vover
et Forsvar for Damperne. CEw.F.195. Fra
Literaturen i Almindelighed er Hr. J. nu
naaet til Jyderne, der faar deres Fedt i

Politiken for idag. Aakj.(FoUyiil904.1.sp.
6). eet fedt, (næsten vulg.) d. s. s. lige fedt
(se u. IV. fed 1 .2). Italiener, eller Ungarer

10 eller — Hottentot, det er ét Fedt! Wied.
HN.12. det er altsammen et Fedt, det er
bare til at trække Penge ud af Lommen
paa en fattig Sømand. jBerimfo.S.S^. slik-
ke fedt (af en hegle), (dial.) intet faa.
Moth.F108. Eværnd. jf. Feilb. f At slaae
Fedt i Karvand, siges af gemeen Mand
om den, som vil giøre sig stor, især ved
at leve høit.VSO. jf. Moth.Fl08. || ordspr.

Fedtet vil gierne flyde oven paa, 0: de
20 store og mægtige vil som oftest under-

trykke de ringe og uformuende. VSO. jf.
Feilb. (samt Mau.2093). \\ om brugen i kort-

sj)illet fedtmule (fedtæske) se IL fedte 1 slutn.

Fedt-, i ssgr. af Fedt, jf. Fedte-; om for-
holdet ml. disse to forled gælder, at former
m. Fedt- nu som regel foretrækkes, hvor 1.

led staar i sin opr. bet. (uden nedsæt, klang),

se særligt Fedt-krukke, -læder, jf. Fedt(e)-
plet (sml. dog Fedte-brød, -grever^, mens

3oFedte- er mest alm. i de talrige ssgr., hvor
1. led (ofte ved tilknytning til fedtet, IL
fedtej har en mere ell. mindre nedsæt, ell.

spot. bet, se særligt Fedte-fad, -lam, -mik-
kel (jf. dog Fedt-has, -skilling, -syl, -øre).

t -aare, en. „Blodaare i den yderste Ny-
rehud og det derved angroede Fedt. Vena
adiposæ-FSO. MO. -agtig, adj. (1. br.).

Alle Slags Leersorter ere fine og fetagtige.
Sandjorde skarpe. Schytte.IR.Il.96. Øinene
. . omgives af fedtagtige Tiele.LSmith.DN.
64.

Fed-tarm, en. (Fede-. VSO.). (ænyd.
d. s.; jf. ty. fettdarm ; nu næppe br. i rigsspr.)

om forsk, fedtholdige indvolde, især om den
hos visse slagtedyr meget fedtholdige endetarm.
Moth.F107. vAph.(1759). den saakalte Fede-
tarm (maa) ved Reengiørelsen . . forblive
i Silden, som ellers viUe tabe meget af sin

Fedme og Delicatesse. IWith.De da. Fiske-

sp kyster.(lS02).10. Feilb.

Fedt-celle, en. (biol. og anat.) celle

(5), hvis væsentlige indhold er fedtstof. Pa-
num.207. Sal.V1.412.

I. Fedte, en. fit.-T. {fra eng. fid, af uvis

oprindelse) sejlmagerværktøj, bestaaende

af en tilspidset pind af haardt træ, der

fx. bruges til at udvide syede huller i sejl.

TeknMarO.
IL fedte, v. ["feda] (nu 1. br. fidte. Eo-

60 str. G. 9. JakEnu. G. 87. fitte. Moth. F108.
Grundtv.Saxo.I.120. Eaandgern.236). -ede.

vbs. jf. Fedtelse, Fedteri, (afl. af Fedt; i

bet. 2 maaske sammenblandet m. II. fedde

(jf Esp.71. Feilb.1.283))

1) besmøre med fedtstof; ogs.: til-

smudse med fedteri. Moth.F108. Han fed-
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ter sit Haar, at Pudderet desto bedre skal

hænge ved.FSO. At fedte sig, sire Klæder,
til.«»«s<. Fedtlæderstøvler (maa man) huske
at fedte . . hver Bag.VortEj.II3.157. (man)
fedter (troefladen) over med en Tælleklud,
lægger den . . over Finéen. Eaandgem.
309. man kan nyde (sandtciches) uden at

„fedte" sine Fingre. BerlTid.^y9l90oAft.2.
8p.3. abs. (jf. bet. 2) : (bernene) sad og fed-

tede (o: grisede) ved Bordet. TroelsLJXII.
215. I <* Har man (i kortspiUet „fedtmule")
ingen af den udspillede Farve, siger man
»Fedt" og holder sig passiv. Er den, der
lægges til mindre end UdspUlet „fedter

man med" ; er den større „fedter man paa
eller over". GlSpil.71.

2) (dagl.) foretage sig noget (især: ud-

føre et arbejde eU. fremkomme med en ud-
talelse), som man (især p.gr. af ringe evner,

smaa midler, daarlige redskaber olgn.) in-
gen vegne kommer med, eU. som ikke ret
vil lykkes; kludre; ogs.: arbejde med ell.

være optaget afinteresseløse, ubetydelige smaa-
ting. at sidde og fedte med Noget, som
skal kaldes aandelig Syssel. Schand.F.74.
„Jeg skal arbejde." — „Arbejde! Du staar

da ^ke paa den Tid af Døgnet (o: om af-
tenen) og fedter med Dia Ejnar Tambe-
skælver (o : en statue

j

?" OBenzon.ML.3. Han
(o: en taler) staaer og fedter i ået.EChri-
stians.Generationer.(lS89).118. de daarlige
Kar . . var mislykkedes for Skaberen (men
det var) en forargelig Tanke, at Gud stod
og fedtede med sit Aiheide. EmilEasm.F.
357. alle vore Ulykker (kom) af, at vi gik
og fidtede og døsede, og aldrig vovede
noget alvorligt. Jafe^nu.G.87. der er slet

ingen Mening i at staa og fedte med en
6" FU; en 10 Tommers er det allermindste
man bør byde etvoksentMenneskeÆ^aawdi'.
258. (han) staar . . længe og fedter med
at faa sine Galoscher at Buchh.UH.96. (jf.
fedtet 4.i:) A. vidste paa en Prik, hvor
hans lallende Tanker var henne. Det var
Konen, Maren oppe i Huset ved Vejen,
han fedtede med. SiuckJII.282. Hun gaar
altid og fedter med (o: har maskepi med)
William og Mary.S/flMnJ'.Se.lfedte om(-
kring), gaa omkring, iscer: til ingen nytte

ell. paa maa og faa. Aftenbladet.''/ål892J.
sp.2. EobLHans.EP.58. jf Feilb.

3) m. h. t. økonomiske forhold: være alt

for nøjeregnende, paaholdende eller

smaalig; gnie. *(han) sidder derhjemme
saa lunt han kan, | fedter med Penge,
handler med Sjæle. I)rachm.DDJ09. Hvor
vi før fedtede med Hundreder, skal vi
tælle med Tusmder. FontXP.IV.16. Bøn-
derne snyder med Tienden og fedter med
Offeret. PSeverinsen.Folkekirkens Ejendoms-
kisiorie.(1920)J37. jf: meget hellere end
jeg vil ligge og fidte i "Vinen (o: drikke
sparsomt), vil jeg gaae ind i den totale

Rungeneringsanstalt. ^os/r.6r.9. samt: En
Kamevalsnat, som man skal fedte sig igen-
nem, er paa Forhaand mislykket PoLV«

1914.20. B fedte sammen, samle ved næ-
righed, paaholdenhed o»v. *Hvad seent og
suurt den Gniepiad . . |

Fik skrabet, fittet

sammen. Grundtv.SaxoJJ.20. AndNxJ)M.
IY.78.

4) (dagl.) søge at vinde ens velvilje
red at smigre vedk., snakke ham efter
munden osv. BerlTid.^Vil920.M.3. jeg kan
ikke Ude ham, fordi jeg har indtryk af,

10 at han fedter
j
især i forb. fedte for,

fedte sig ind hos, smigre for, indsmigre
sig hos. Han blev ved at smaasnakke for

at fedte sig ind hos dem. JAnkerLarsen.
Liv€tsUbønhørlighed.(1905). 102. Jeg ope-
rerer Ligtome, skærer Grise, fedter for
Madammen, kysser Figen. AndNxJ)MJI.
65. (det vil) hverken være klogt eller vær-
digt af os at fedte eller logre eUer snobbe
for Svenskerne. Kbh.y*1912.1.sp.5. Buchh.

20 KK.61. RobLEans.EP.40. jf: hvor Folk
løber sammen i Partier eller fedter sig

sammen i en K!Ske.YilhAnd.FM.217.
Fedte-, i ssgr. af Fedt | om forholdet

ml. Fedte- og Fedt- i ssgr., se Fedt- | af
de talrige ssgr. m. nedsæt, ell. spot. bet. (m. til-

knytning til fedtet (jf. -føre^ ell. II. fedte,

se -bod, -butik, -kræmmer, -mikkel, -prins

ofl.) kan som mere tilfældige dannelser her

nævnes: en daarlig Person, der bare havde
» havt en Smule Held med sig, men som

enhver Ulle Fedteborger langt overgik i

Evne og Dygtighed. RSchmidf.MD.231.
Fanden osse, at man ikke kan faa nogle
flere Opvartere i denne FedtehylWied.
Thum.105. din fedteprås. Ejortø.EE.78.
Fedtegrosserer. NTh Thoms.UF. 93. -bod,
en. (foragt.) tarvelig butik med ringe handel
i smaa partier (jf. -butikj. som om han
havde tilbragt hele sit politiske Liv i den

40 bageste Gydes mindste Fidtebod, daglig
beskæftiget med at udveie Smør og Salt

for V» Sk. ad Gangen. FædreU^hl860.2.spl.
Udregning af smaalig Profit i en . . Fedte-
hod.Schand.TF.1.59. EErichs.S.45. (uegl.:)

EørupJII.390. -br«d, et. (især koU.) brød-

skive(r) med fedt paa (jf. fedt og brød u.

Fedt;. Moth.F108. VS'O. SvGrundtvJFÆ.
IIJ.07. (han) spiser Fedtebrød med Knap-
ost. DracAni.jE0.545. I (især dial.) om den

so enkelte brødskive, 'smører jeg et Fittebrød
til Uidaftensmad.Winth.Vl.260. AndNx.
PE.IIIJ. Feilb. -buks, en. (dannet efter

Bangebuks; dagl, l.br.) d. s. ?. Fedthas. De
civile Embedsmænd er nogle Fedtebukser,
de giver ikke noget ud. AGnudtzm.BT.108.
-butik, en. (foragt.) d. s. s. -bod. De kan
aldrig være bekendt at gaa i den Fedte-
butik. C£w.Æ.FI/.54. triste, sure Fedte-
hvLtiker.VoreEerrerJ921J\^rJJl. | i videre

60 anv. (jf. Butik 2). Der gaar man og gør
Anstalter, og saa ryger hele Fedtebutiken
(o: en udstilling) i Lyset (o: brænder) paa
circa en lUle gesvindt Time. AGnudtzm.G.
234. LBruun.EJ.95. -fad, et. fad, der
indeholder (mad)fedt. VSO. *(at stikke) med
Glæde | Til Fitte-Fad ! Grundiv.SaxoJlJ98.

6å*
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fingrene af fedtefadet, se u. I. Fad 1. nu
næsten kun (dagl.) i talem.: komme ('være

osv.) i fedtefadet, komme (især ved egen
uforsigtighed ell. dumhed) i en slem knibe,

forlegenhed olgn. VSO. der er jeg kommen
net i Fittefadet for Deres 8kj\d.Ing.EF.
VIL 160. GoUschm.IV.283. Drachm.KW.
101. Det er sku i Grunden mærkeligt, at

vi to har holdt os fri af Fedtefadet (o:

ægteskabet) — hvad Gamle ? AndNx. TJ. 68. lo

De svider Kassen (o : huset) af, og bringer
Dem selv og os allesammen i Fedtefadet.
Rørd.RH.34. MDL.109. Esp.72. Feilb. (sj.:)

skulde han komme i Fedtefadet med Penge
(o : m. h. t. penge ; mangle penge), skal jeg hu-
ske den Dag i Bag. Schand.VV.54. Ingen
Udskejelser! . . du kommer i Fidtefadet
med (o: over for) Kejserens Foliti.JLange.
(Brandes.XIV.504). -føre, et. (1. br.) sø-

let, daarligt føre (jf. u. fedtet 1). (billedl. :) 20

Bergsk Torden og Bojsensk Regn . . Hol-
steinsk Blæst og Høgsbrosk Fidteføre.

Dagbl.'/iol878.1.sp.3. -grever, jpZ. (sj. Fedt-.

Oversk.L.84). fedtholdigt restprodukt, der bli-

ver tilbage, naar fedtet udsmeltes af svine-

flomme (jf. Fedtfinker;. VSO.II.437. HC
And.II.88. af Fedtgrever og Kartofler (for-

stod hun) at lave os en Herreret. Oversk.

L.84. ScJiand. F. 284. Fedtegrever og —
sorte Pølser. Aakj.VF.18. \\ brugt i ent. 30

(m. tilknytning til titlen Greve ^ som skælds-

ord. Den Satan (o: en greve)\ Den Fedte-
greve! Den Luseknækker. T^^ied.S.243. fed
var han, en rigtig Fedtegreve. AndNx.MS.
II. 7. Hjortø.F.44. »Tror du, du faar Brev
fra en sølle Fedtegreve! J5ørtt^.Z,iV.i5.

-has, en. se Fedthas, -kil, en. {sidste del

maaske østfris. kil, holt. kiel, kjoHel; jf.
Kittel; nu næppe br.) „Siges med Foragt
om en Person, som smører sig tU, eller 40

besudler sine Klæder med Fedt."FSO.
Moth.F108. Det er ret en Fedtekiil. F-SO.

jf. D&H. II
som tilnavn til en gnier (jf. Fedt-

has;: Jens 'Fe\XQ-l^i\\.KomGrønneg.I.102.
-krakke, en. se Fedtkrukke. -kræm-
mer, en. (foragt.) indehaveren af en ..fedte-

butik" ; ogs. om smaaiskaaren, nærig (jf.

fedtet 4.1) ell. slesk (jf. II. fedte) person.

Spidsborgere, Filistre, Fedtekræmmere til

Hobe. Schand.F.62. hun var ulykkelig gift 50

med en Mand, der . . kun levede og aan-
dede for sin prosaiske Forretning som en
Spækhøker eller anden Fedtekræmmer.
CMøll.M.IIl.19. Feilb. D&H. -tam, et. (sj.

Fedt-. Oehl.Er.IV.178). velegl.: lam m. meget

fedt paa sig; alm. (spøg.) om en tyk person

(jf. jy. Fedtgris i sa. bet. Feilb.). Du (0:

en tyk kone) griner da vel inte, mit . .

Fedielam. Schand.VV.106. de Maleren (o:

Rubens) maaske altfor kære, søde og bløde 60

flamske Fedtelam (o: yppige kvindeskikkel-

ser). KMads.(Belgien.(1916).100). || især m.
h. t. en leg, hvor et barn sidder paa ryggen

af en ældre, der løber rundt og spørger, om
nogen vil købe fedtelam. en stærk Bonde
bar mig, som Fedtlam, paa sin Ryg over

8ne.Qn.0ehl.Er.IV.178. oftest i forb. som
ride (være, lege) fedt el am: Brandes.!.
I.l. en aarsgammel Evadatter . . red Fedte-
lam paa sin Moders Ryg. Pont.KG.lO. Far-
faderen . . red Fedtelam med ham. Stuck.
1.24. Esm.II.232.
Fedtelste, en. {dannet til ("Fedt ell.)

II. fedte som Dyppelse, Smøreise; især
talespr. og oftest nedsæt., jf: „Siges af ge-
meen Mand." Fa90.) fedtstof, hvormed no-
get besmøres, dryppes osv. Vi har intet Fed-
telse til at dyppe Fisken i.smst. (haaret)
glinsede af Pomade eller anden Fedtelse.
Schand.SB.263. JLange.III.128. Filen ren-
ses , . med Karter . . efter at Fedteisen
paa den er opløst med nogle Draaber
'Benzin.Wagn. Tekn. 219. (uegl.:) Han var
Fedteisen i den danske Parlamentarismes
usmurte Hjul. SophClauss.(PoUy9 1908.7).

(jf. IV. fed 2.3:; Mikkelsens tenor er dej-
lig smurt; han synger med ikke ringe
fedtelse. IIjortø.F.61.

||
(sj.) overf, om gaver

olgn., hvormed man søger at opnaa fordele

(jf. smøre i lign. bet), jf. Degnefedtelse.
Fedte-læder, et. se Fedtlæder, -mad,

en. (dagl.) d. s. s. -brød. (barnet skød) Pølse-
skiven frem og tUbage over Fedtemaden.
Aakj. VB. 26. NordsjællF. 1. 140. Esp. 72.

-mikkel, en. (sj. Fedt-. Rørd.PM.182).
(dagl.) d. s. s. -has. JVJens.HF.126. han var
ikke nogen Fedtemikkel. Da (veldædighed)
var nødvendigt for at komme frem, tin-

gede han ikke. PoU''/iol906.3.jf Feilb.1.284
(fiddemikkel). -per, en. (dagl.) d. s. S&B.
Gadeordb.^ -plet, en. se Fedtplet. -prins,
en. (dagl.) nedsæt, betegnelse, især for en
person, som man ikke fuldt kan stole paa,
ell. som er af en lurvet, smaalig tankegang.
Schand.TF.1.256. *Vil han sla af på Løn-
nen? . .

I

Den Gnier, den Fedteprins,
|

jeg tænkte det jo nok.. Rørd.GD.121. jf.:
Fedteprinds (betegner) En der sidder i smaa,
fortrykte Kaar . . Den sjell. Bonde bruger
Ordet om et sledsk, insinuant (menneske).
Levin.
Fedteri, et. {afl. af (Fedt ell.) II. fedte;

nedsæt.) i) fedt (især: som virker ubehageligt,

fremkalder væmmelse olgn.). jf. (billedl.) : En
god Karikatur skal steges i sit eget Fedt;
denne ligger nok i noget Fedteri, men det
er ikke hans eget. Hørup.1.3 7. || oftest om
urenhed, hvis væsentligste bestanddel er fedt-

stof (fra fødevarer, legemlige udsondringer
osv.), ell. som ved sin klæbrighed osv. minder
om fedt, og som derfor sætter fedtpletter osv.

der er kommet noget fedteri paa papiret '<

2) (jf. II. fedte 2) daarligt, sjusket ar-
bejde. D&H. 3) fedtet (3) handle- ell.

tænkemaade. 3.1) (jf. II. fedte 3, fedtet 3.i;

overdreven sparsommelighed; gnieragtighed;

smaalighed m. h. t. pengesager, hvor kan man
bære sig saa bestialsk ad at grave den gamle
stensatte Brønd dybere? Hvad er det for

noget Fedteri, i Stedet for at anlægge en
hel ny Brønd. Schand.TJM.261. de vil være
sparsommelige, men bare paa de gale
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Steder, det bliver til et ulideligt Fedteri.

Pol."hl904.1.sp.7. 3jz) (jf. fedtet ^2) op-

træden ell. tankegang, der bunder i mangel
paa ærlighed, paalidelighed osv.; .duskeri-'

.

man slog alle Tilløb til Moderation, Sam-
mensmæltning og andet Fedteri ned i

YøAsl&n. Rørup. III. 37o. det er Fedteri,

Forsøg paa at luske sig fra sit Standpunkt
og sit Answar. ABDrachm.(PoVhl910.8).

1. hr.) som man ikke (helt) kan stole paa;
som ikke er helt ærlig ell. hæderlig;
ufin. Det var fedtede Forretninger . .

Hr. Grossereren drev, saadan Uge paa
Grænsen af Lov og Ret. ESchmidt.MD.144.
en lidt fedtet Forretningssnuhed. FFerfJ55.
379. et nøgternt og temmelig fedtet Stykke
Diplomati. EEenrichs.CB.33. En fedtet Fyr,
der luskede fra sit gamle Parti og ind i

jf.: En Dag hæver de (forlovelsen), den 10 et andet. EErichs.SJ 97. jf: (der kom) en
næste Dag er de forlovede igen, og saa
dan gaar det. Rigtig noget Fedteri. Emil
Rasm.F.309. 3j) (jf II. fedte 4 og fedtet

^3) slesk, indsmigrende optræden; snobberi.

hans fedteri over for de overordnede er
ikke tiltalende

j

fedtet, adj. ['fedai] (nu næppe i rigsspr.

fidtet, fittet;. \ænyd. fittet; afl. af Fedt ell.

(part. adj. til) II. fedte; jf fedtig) 1) 6e-

Mand med et fedtet Blik der ikke sagde
at han var Mormon men foregøglede den
lille Hedebonde saa mange . . Agre han
vUde have . . bare han vilde rejse . . over
Havet JVJens.HH.148. 4j) (jf. II. fedte 4>
indsmigrende; slesk. De havde taget
imod ham med en fedtet Ydmyghed. Homo
S.FJ69. smst.91. Aa) (nu næppe hr.) uan-
stændig; slibrig, 'for at tjene mig Udt

smurt med ell. gennemtrængt af fedt(- 20 Tak, | Jeg lagde Vind paa fedtet Snak,
stof) (især: paa en ubehagelig, snavset

maade); ogs. i al alm.: klæbrig; smudsig
osv. 'Naar Borgestuens Meenighed |

Ved
fittet Kort vil bande. Reenb.II.172. en gam-
mel fettet Lærkøllert. Holb.DH.II.7oO. Han
bær sit eget lange, sorte og fettede Haar
gemeenligen i en stor sort Pung. Pamela.
1.411. En fedtet Mund. Fedtede Fingre.
VSO. Winth.yiII.61. »Kjælderens fidtede

Og skjøndt det var mig viderUgt
|
Jeg

altid talte liderligt. PaZJtf.F.i 65. „En Cour-
tisanes Hændelser, frit oversat fra Fransk."— Ih fy for en Ulykke ! Hvem læser slige
fedtede Romaner ?sflJ^LJ.56'.

Fedt-finker, pi. (dial.) d. s. s. Fedte-
grever. SjællBo7id.o0.89. -finne, en. (zool.)

rygfinne uden straaler. LandbOJI.79. Sal.
VI.409. -fisk, en. /f OUefisken eller Fedt-

Rude. Drachm.D.67. En ældre Mand, ma- 30 fisken (Comephorus baicalensis), en ejea
dommelig Ulkefisk, kendt alene fra Bajkal-
Søen. Sal.XIII.861. -fnsl^ en. V tropisk

skrigefugl. Steatornis caripensis. BøvPJII.
110. Sal.VI.409. -eaas, en. \. pingvin.
BMøllJ)yLJI.372. Sal.XIV.180. -garvet,
part. adj. (fagl.) om keder: som er garvet
V. hj. af fedtstoffer (især tran); semsgarvet
VareL.^216. Sal.XII.oO. -|fas, en. gas,
der fremstilles ved opvarmning af fedtstoffer.

ger og spids, med . . en godtkøbs, fedtet,

blød Hat paa Hovedet. NSvends.II.39. talem.

(nu næppe br.): Capitainen (var) temmelig
fittet i Haaret (0: fuld).RudBay.EP.I.
194.

II
om vej olgn.: snavset og glat: pløret

(jf. Fedteførej. Gaderne ere saa fedtede, at

man gaaer med megen Besværlighed.FSO.
ulykken skyldtes det fedtede føre

i
2) som

i udseende, smag, lugt osv. ligner fedt-
stof ell. hvad der er fedtet (1); fedtagtig. 40 Scheller.MarO.221. Sal.VI.410. -gl»ns, en.
Det smager, lugter saa fedtet.FSO. Denne
Steen, Jordart er fedtet at føle paa. MO.
stoffet! har en fedtet glans ^j/. Featglansj j

sml. : Hans røde Ansigt havde en underlig
fedtet Teint af Snavs og Varme. Hans
BUk var drukkent og urent. Bønnelycke.
MM.198. spec. (fagl.) om en bestemt brun
farve hos visse duer : CGram.Susduen.(1910).
49. II om lyd (jf IV. fed 2.3 og Fedtelse

(iscer mineral.) glans som paa et legeme, der
er oversmurt m. olie. Sal.VII.78o. -g^lin-
sende, part. adj. (jf.-glans), (væggens) fedt-
gUnsende Oliemaling. Schand.BS. 3. (luin)

havde faaet fat i et langt Græs, som han ha-
lede gennem Pibespidsen, det kom ud fedt-
glinsende af Sovs. JVJens.IIF.50. -gre-
ver, pi. se Fedtegrever, -hale, en. (1. br.)

hale (fx. hos fedthalefaaret) m. rigelig fedt-
slutn.). (han) havde et fedtet Organ, saa 50 aflejring. Saaby.'' (spøg.) om en fed person:
det altid lød, som han vrængede. ^an^jS.
13. AGnudtzm.EnSelskabsmand.(1911).22.
3) (jf. Il.fedte 2; 1. br.) famlende; fusker-
ag tig. det er ængsteligt fedtet og famlende
tegnet og malt. KMads.SS.149. 4) m. h. t.

tankegang ell. moralsk beskaffenhed.
4.1) ("jf. Il.fedte 3; talespr.) smaalig og paa-
holdende m. h.t.penge; gnieragtig; nærig,
(landgreven) viiste sig ikke blot yderst fit-

Esm.(Kbh.'Vil904.1.sp.6). -hale-faar, et.

(zool.) Ovis platyura (jf. fedhaletj. BMøll.
DyLJ.224. SaUVII.640. -has, en. (nu l.br.

Fedte-^. (dagl.) nedsættende personbetegnelse,

især om upaalideligt, slesk, fuskeragtigt ell.

(hyppigst) næingt. gnieragtigt menneske (jf.
II. fedte 2-4, fedtet 3-4 samt Fedte^buks,
-kræmmer, -mikkel, -prins, Fedt-syl, -øre^.

man kan ogsaa faa (dannelse) ved Penge,
tet, men var tillige . . uforskammet nærig, eo det vil sige, naar man ikke er en Fedtehas,
Grundtv. Saxo. III. 257. (kongen) er mere
grisk og fedtet end nogen Hestepranger
hjemme i Gascogne. Schand.IF.19o. Hjortø.
OS.108. Pol."I-,1913.o. talem.: jeg er hver-
ken fedtet eller røget. Jeg gi'r en
halv hvid Portvin. ScAawd. FF.300. 4,2) (nu

men vil spendere noget ordenligt paa det.

Schand.TF.11.301. Børd.PMJ41. LLarsen.
Halvmennesker.(1903).119. MPerminMøller.
Jonnas andetÆgteskab. (1906). 78. de Nor-
manner, saad'n no'ne Fedthase, de e' mæ'
deres „kære Penge". RobLHans.EP.232. du.
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er en værre fedthas (o: klodrian)
\ -hjerte,

et. (med.) sygelig fedtaflejring om hjertet (cor

adiposum). Panum.207 . GJ -holdig, adj.

Næsten alt Bindevæv i Legemet kan under
rigelig Ernæring eller under visse syge-
lige Tilstande blive fedtholdigt. Sal.VI.412.

jf.: (fødens fordøjelighed) bliver mindre, i

jo højere Grad Fedtholdigheden stiger.

ArnM.øll.Sundhedsl.71. -horn, et. (nu l.br.)

horn, hvori fedt, der anvendes som smørelse,

opbevares. Larsen, jf.: (Neapels kvinder har)
gloende Øine, en guul Huud, en Næse som
et Skomager-Fidthorn, en Figur å la Skarn-
fjerding. J2«(?5ay.Æ;P.7II.i5i. -hud, en.

(nu 1. br.) fedtholdigt cellelag under huden.
VSO. MO. Panum.319. Aller.II.52.

fedtis 9 adj. (ogs. fidtig, iittig. vAph.
(1759).jf.ndfsamtVSO.II.89. Esp.72). (nu
kun dial.) d. s. s. fedtet 1. vAph.(1759). Det er
fedtigt at føle paa.FSO. Naar man træder
paa noget fedtigt, kan man let falde. smst.

Esp.72. jf.: Selv med den største Reenlig-
hed er det dog ikke muligt, at forhindre
den høie Krave paa Kjolen fra at mod-
tage nogen Fidtighed af Nakken. Green.
UB.66.

II
d. s. s. fedtet 4.i. en fittig Bro-

der. Cit.ca.1700(MDL. 114). sml. surfittig.

fFedtingf, en. (^'Ma.fittingjoZdn.Fitjungr
(som fingeret personnavn); afl. af IV. fed, jf.
Fedling) fed person. Moth.F107. „Bruges
ikkun i det Ordsprog: Fetting har tabt sin

TæUekniv, som siges deels, naar een, som
har været meget feed, i en Hast er bleven
mager; deels og, naar nogen har mistet
et for ham betydeligt Gode." 7/80.11.64.

t Fedt-jord, en. (geol.) fedtagtig, leret

jordart. vAph.Nath.II.408. sa.Chym.I.416.

Raff.(1784).590. -kirtel, en. (med.) kirtel

(i huden), som udsondrer fedtstof. MO. Pa-
num.15. AmMøll.Sundhedsl.381. -kop, en.

spec. ^ om beholder m. fast fedtstof, hvorfra
dette kan afgives til smøring af en aksel, et

leje olgn. LandmB.III.380. -kringle, en.

(dial.) d. s. s. -øje 2. Fedtkringler paa Sup-
]^en. SjællBond.51. Feilb. -krakke, en.

(nu næppe br. Fedte-, VSO. MO.). krukke
til (mad)fedt. Saaby.'' -kvarts, en. (mine-
ral.) kvartsvarietet med fedtglans. Sal.VI.410.
-ler, et. (geol., nu næppe br.) d. s. s. Bolus.
vAph.Nath.L417. Raff.(1784).590. MO. -le-
ver, en. (med.) sygelig fedtaflejring i leveren

(hepar adiposus). Panuyn.208. OBloch.D.^I.
260. -læder, et. (1. br. Fedte-. Wied.Kna.
148). læder, der ved behandling m. fedt (jf.
fedtgarvet) er blevet vanskelig gennemtrænge-
ligt for vand, og som især benyttes til fodtøj

(jf. Blank-, Smurtlæderj. (krudthomet) er
betrukket med . . Fidtlæder. MR.1827.119.
Sal.XII.50. især i gen. som stofbetegnelse : kan
man ikke pryde sig med Corduans Skoe,
saa faaer man vel et Par Fitlæders til at

holde Yandetnåe.Biehl.DQ.IV.WO. Schand.
F.289.

II
om fodtøj af fedtlæder, jeg har Fidt-

læder, jeg er ganske tør paa Fødderne.
Heib.Poet.n.360. en Mand i Vadmel og Fedt-
læder. JPJac.II.225.

II
hertil Fedtlæder(s)-

støvle ofi. -mikkel, en. se Fedtemikkel.
-mnle, en. «^ navn paa et kortspil (jf. -æske
samt u. IL fedte 1). Vi skal ha' et Slav Fedt-
mule. Pont.DR.IV.7. GlSpil.18.70. \\ om den,
der taber i spillet: smst.l9. -mas, en. (zool.)

Steatomys. BøvP.II.356. -(e-)plet, en. plet

(paa tøj osv.), foraarsaget af fedtstof. vAph.
(1759). Fedt-Pletter at aftage. CVarg.Farve-
Bog. (1773). 33. (bogen var tilsmurt) med

10 Fidtepletter. Reib.Pros.X.521. et Bord med
et rødt Tæppe, spættet af Fedtepletter.
Schand.SB.68. -pakkel, en. Paa Ryggen
har Dromedaren en Fedtpukkel. BMøll.Dy
L.I.262.

II
(vulg.) som skældsord: De' e'

no'ne Fedtpukler alle sammen! RobLHans.
EP.40. -rod, en. % Tamus L. KjærbøU.
FB.433. -skilling, en. mindre pengesum;
især om penge, som erhverves paa en smaalig
ell. mindre tiltalende maade. Kbh.''lil907.2.

20 sp.4. „Fagforbundet" mener (ved strejke-

trusel) at kunne tUtvinge sig en Fedt-
skiUing i Juletravlheden. smst.^/i3l920.3.

sp.l. Feilb.IV.138. -sminke, en. (fagl.)
sminlce, der bestaar af et farvestof blandet

m. olie ell. faste fedtstoffer. Schand.IF.133.
Drachm.F.IL217. Sal.XVL265. -sot, en.

(med., nu næppe br.) d. s. s. -syge. OLBang.
T.245. -sten, en. (mineral.) navn paa forsk,

mineraler (fx. talk, nefelin), som er ligesom

30 fedtede at føle paa ell. har en olieagtig glans.

Holb.Staat.540. VareL.(1807).L320. Uss.Alm
Geol.8.

II
om pulveriseret talksten: talkum.

Hjlnstr.l2. -stof, et. (især fagl.) organisk

stof, der bestaar af en ell. flere forbindelser

af glycerin m. fede syrer. Panum.208. Christ.

Kemi.173. VareL.''216. -stovle, en. (1. br.)

fedtlæders støvle. Saaby.^ -svulst, en.(med.)
udvækst, der væsentlig bestaar affedt (lipoma);
ogs. om sæksvulst m. fedtet hidhold (atheroma).

40 Panum.208. SaUVIL836. -sværte, en.

(jf. -læderj. han vUde have sine Støvler
børstede med Blanksværte, men Degnen
vilde kun give Fedtsværte. HCAnd.VII.34.
Feilb. -syge, en. (med.) sygelig tilstand,

under hvilken der aflejres for- meget fedt i

organismen (lipomotosis) (jf. -sotj. Schand.
F.465. AmMøll.Sundhedsl.536. Hun havde
Fedtsyge og blev federe og federe ud-
vendig; men indvendig huledes hun ud.

50 AndNx.DM.II.137. -syl, en. (dagl., isærjy.)

nærig, paaholdende person (jf.-has). HKaarsb.
M.160. De gerrige Hunde, de Fedtsyle . . de
Gniere! Bergstedt.A.269. BerlTid.^'>/iil921.

Aft.3.sp.l. Feilb.L279 (u.Fedtlap). -syre,
en. (kern.) d. s. s. fed syre (se u. IV. fed I.2).

Panum.208. Sal.VI.842. spec. om sebacinsyre:

smst.XV.883.'tset, adj.fompapir: uigennem-
trængelig for fedtstoffer. VareL.^612. -voks,
et. (1. br.) ligvoks (adipocire). S&B. -væv,

60 et. (anat.) (binde)væv, hvori der er aflejret

rigeligt fedt. LandmB.II.9. ArnMøll.Sund-
hedsl.237. SaUVIL837. -yver, et. (landbr.)

Et stort Yver, der ikke falder sammen ef-

ter Udtømmelse af Mælken, kaldes et Kød-
yver eller Fedtyver. Sal.XI.165. -æske,
en. ^ d. 8. s. -mule. GlSpil.70. || om den,
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der taber i dette spil. smst.71. -eje, et. f)

(nu næppe hr.) sygelig fedtdannelse ved øjet

(især hos heste). VSO. 2) (1. br.) smeltet fedt-

stof, der har samlet sig til en liUe rund flade

(et „øje") paa overfladen af en (varm) vædske,

fx. kødsuppe, (skibet) sejler gennem Røde-
navet som et Fedtøje i en Suppekedel.
Svedstrup.DeDanskes Vej.(l902).123. -ere,
en. (jy.) d. s. s. -syl. Aakj.VB.88. FeilbJV.
138.

Feeri, et. [fea'ri-] flt. -er. (fra fr. féerie,

afl.afFe) 1) O egn
,
parti osv.,derudmærker

sig ved eventyrlig pragt ell. skønhed. Meere
magisk, i egentligste Forstand et Feerie
fremstillende kan intet være, end denne
Indfart til Venedig. Bagges.Skudd.31. I Da-
gens Løb havde Studenterne skabt et helt

liUe Feeri nede paa Søen, hvor man i de
første Aftentimer løb paa Skøjter i det
dæmpede Skær fra kulørte Lamper. jEmi7

Rasm. GM.120. 2) (især teat.) dramatisk frem-
stilling af eventyrligt indhold, m. fantasiful-

de dekorationer, danse olgn.; eventyrspil.
paa Theatret, naar pludselig et Tæppe
gaar op i et Feeri og man seer Uendelig-
hedernes Uendelighed af straalende Lys,
glimrende GTupper.Drachm.EO.89. Et Fee-
ri paa Drury Lane er en londonsk Sevær-
dighed. Cavling.L.236.
Feff-fyr, et. se Fejefyr.
feg^le, v. se figle.

Feinschmecker, en. ['fainismægar;
sjældnere m. ty. udtale] flt. -e. (fra ty. fein-

schmecker, jf. Finsmager; især O) person,
hvis smag (især: paa et bestemt omraade)
er fin og kræsen; kender. Hvis man har
en gammel Feinschmecker blandt sin Om-
gangskreds, gjør man vel i at forære ham
(sneppen). Bogan.II.140. Hans Kobberstik-
samlmg var kendt af alle Feinsmeckere.
Leop.B.8. literære Feinschmeckere. J.afcj.

HS.vi.
Feinte, en. se I. Finte.
I. Fej, et. [fai'] (afl. af H. feje; især

talespr., jf.: „en populær Betegnelse." SaL*
VII.845; sml. Skrald) affald, som er sam-
let ved fejning paa gader og veje. Sal.VI.
418. Skrald og rent Fej kan erholdes bil-

ligt. BerlTid.Vnl903.M.2TiU.3.sp.3.
IL fej ell. fejg, adj. [fai'] (æda. fegh

(i bet. 1), oldn. feigr (% sa. bet.), ty. feige
(i bet. 2), oeng. fæge (i bet. 1 og 2); bet. 2
er i ænyd. indkommet fra ty.) 1) (nu kun
foræld, ell. dial.) hvis død er nær forestaa-
ende; dødsens. *Frettir sagde

| At feig
var af

|
UUars Afkom

| Den meest elskede.
[BSandvigJ.Da. Sange af det ældste Tidsrum.
(1779).15. TroelsL.VII.32. det kan lade sig
gjøre at faa ham tU Live, saafremt han
ikke er fej Ma.nå. Krist..JyF.IV.250. Feilb.

II
ordspr. og talem. De dø Alle, som feje .

.

ere. Mau.1505. Moth.F118. Ofte sidder den
Feie ved den Syges Seng (o: den sunde
dør ofte før densyge).VSO. MO. FeiMands
Ve ir kaldes et stærkt Uveir, hvorved man-
ge især Søfarende maa sætte Livet til.

VSO. 2) som paa en asreløs, foragtelig maa-
de viser mangel paa mod; krysteragtig.
forsagte og feye Mennisker.BbZ6.rj/6.F.8.
•Saa skal jeg ey findes i Trefningen fey,

|

Men gaae som en Kæmpe
|
Til Synden

at dæmpe. 5rors.58. smst.127.210. (han)
holdt ham for en fej og Qvindagtig fante,

der hafde intet hierte i litvet. Ihimetius.
III.92. Ew.VIII.103. de Feige (Chr.VI:

10 frygtagtige j, og Vantro og. Vederstygge-
lige. Aab.21.8. „Jeg gaar ikke", sagde han.
„Skal jeg tro, du er fejg eller bange?"
SMich.Dø.102. *overgir et Folk sig fejgt,

da rådner Folkets Rod. Børd.GKJ220. \\som
er ejendommelig for. tilhører den feje. 'Kast
da bort de feige Tanker! Hauch.SD.II.10.
•Grib, Digter I Bajonetten . .

|
Og kast den

feige Fen. Aarestr.51. En feig Dødsfrygt.
MO. 3) t som mangler handlekraft eU.

20 vilje (i al alm. ell. i en bestemt retning).

Hånd er så fei, hånd gider knap reist sig.

Moth.Fll8. *(en mand) Som Had og Lyst
til Hævn har giort til Dyden feig.T^'e8s.^5.

du er feig til enhver Anstrengelse. Mynst.
(MO.).

1. CP Fejde, en. ['faida] Eøysg.AG.136.
flt. -T. (glda. feydhe; fra mnt. veide (jf. ty.

fehde, oeng. fæhj)^' besl. m. eng. foe, fjende;

jf. II. fejde) 1) (nu især foræld.) vaaben-
30 strid; krig. Kommer der Fejde paa Ri-

get, eller Oprør. DL.6—4—5. Holb.Paars.
59. SorøSamt.III.165. 'Verden af Krig og
af Fejde er fuld;

| man slaas med Sværd,
med Pen og med Næver (jf. bet. 2.i^. PA
Heib.US.582. Den Svenske Feide. Gylden-
løves ¥eiåe.VSO.jf.SaUX.463. nu især:
grevens fejde, se Greve. B spec.om hand-
ling (overfald, brandstiftelse, plyndring osv.),

hvorved adelen i middelalderen tog sig selv

40 til rette (jf. Fejderet^. Fejderne (ramte ofte)

sagesløse Personer ((modpartens) Slægt-
ninge ell. hans Bønder og andre Under-
givne). Sal.^ VII.845.

II
uegl. (jf. bet. 2). »Man

veed at Morgenstund mod Søfnen fører
Fejde. Holb.Paars.252. *Walther v. d. Vo-
gelweide

|
bøded, med sig selv i Fejde,

|

for sin dyre Sangergave —
|
ellers var

hans Sange glemt. DrachmJtB.66. 2) skrift-

lig strid ml. to ell. flere; polemik (jf. Avis-,
50 Blad-, Pennefejde^. Den Jydske Feyde (o:

Holbergs strid med den jyske poet Tycho-
nius; jf.NMPet.IV.593).Holb.MpS.261. det
Nederlag, (Hauch) havde lidt i sin ube-
sindige Fejde (Brandes.DD.81: Polemik^
med Heiberg. Brandes.I.415. den Bagge-
senske Fejde. PHam. III. 142. IL GJ fej-
de, V. [ifaida] -ede. (glda. feydhe, angribe,

kæmpe; fra mnt. veiden; jf. I. Fejde) 1) f
(trans.) føre fejde med; bekrige; be fejde.

60 Fordrister den Dødis Slegt sig at fejde,

eller fejde lade. Manddraberen, eUer hans
Slegt. DL.6—12—10. 2) (intr.) føre fejde;
kæmpe. 2.1) til I. Fejde 1: fejde paa
(især m. h. t. et land), med (især m. h. t.

personer), mod ell. \ for (Holb.DHJ.46),
kæmpe med vaabenmagt mod. *(den) Som
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feider mod sit Fødeland. Storm.SD.lol. *ei

(skal vi) feide
|
Med egne Frænder. Oehl.

HF. 74. *Tilsøes for længe havde
| Han

(o: kong Erik) feidet paa Holsters Land.
Winth.HF.64. De to brødre, siges der,
fejdede på hinanden. ADJørg.I.241. Troels
L.VII.24. Recke.BB.92. 2.2) overf. (jf. I.

Fejde 2). *Sielen stedse med deslige Syn-
der feyder. Holb.MpS.140. *Hvor vilde det
os gaae, om Bester (o: dyr) kunde feide

| i'o

Om Rar^en med os (o: gøre os rangen
stridig). FrHorn.PM.132. *i mit Indre vildt
det feided,

| og hver en Tanke tændte
Tvivlens Br2in&.Schand.VS.23. (sj.:) *Du
haver stærke Giester,

|
Som ogsaa her kan

feide (o: deltage i en kappestrid). Oehl.NG.
57.

II
om litterær strid. Aanden skildrer , .

Nureddin som en ægte tysk Romantiker,
sygeligt overstrømmende . . Her fejder
Oehlenschlåger mod (o : angriber, kritiserer) 20

Steffens og ScMegelerne. Brandes. 1. 249.
Fejde-, i ssgr. (næsten kun foræld.) som
regel af I. Fejde 1. -brev, et. 1) (foræld.)
skrivelse, hvorved man erklærer en anden
fejde. Ing.V8.I.169. Tage Bolt har sendt
ham et Feidebrev os undsagt ham. Hrz.
VI.130. Allen.I.204. Fabricius.D.II.65. jf.
bet. 2: *(Luther) fæsted paa Kirkeporten

|

Mod Paven sit Fejdebrev! ^Zic;i.D.II.86.

2) GJ til I. Fejde 2: udfordring til litterær 30
strid. *Til Studii-Kammeret han derpaa iv-

rig haster,
| Og der Concepter til et Fey-

de-Brev udkaster.Holb.Mps.264. Langebek.
SA.8. -bud, et. (sj.) Tullin.(MO.). *Men
nu kom Fejdebud,

|
Vi Snækken redte

ud
I

Og hejser Kongeflag . . |
Til Skræk

for Danmarks Fjender. Grundtv.SS.IV.359.
C3 -fod, en. (dannet efter (paa) krigsfod
olgn.; sj.) i udtr. som være, føle sig paa
fejdefod med ell. over for (en), ligge i strid i)

med. (overf.:) Brandes.III.280. (han) var
paa Fejdefod overfor Tidens ideale Ret-
ning. JPJac.II.80. O -færd, en. (sj.) krigs-

færd; krig. Wess.FU.6. Afbrudt i Værket
ved evig Feidefærd. Oehl.(MO.). -band-
ske, en. (foræld.) handske, der bruges som
undsigelsestegn. Sal.^VII.845. -ret, en.

(foræld.) ret for adelen i middelalderen til

at tage sig selv til rette ved fejde. FrHamm.
Adel.I.200. SaUV11.845. \ -skrig, et. 50
kampraab. *Det er min Jesu Feyde-Skriig,

|

Til Satan at bekrige. Brors.31. O -tid, en.

(nu sj.) krigstid. Hvo som i Fejdetid . .

giver Fienden Anslag. DL.6—4—6. (en re-

gent maatte) udi Feide-Tider . . ikke føre i

Marken uden et vist Antall af Krigs-Folk.
Holb.Ep.I.212. Hrz.XI.95.

I. Feje, en. ['faia] flt. -r. (dannet til II.

feje 3.2 slutn.; især dial.) især i forb. som
slaa en feje, slaa ell. tage fejer, skride éo

(paa træsko) hen over is. vi (børn morede)
os med at tage Fejer (paa isen). Halleby.
175. OrdbS.(sjæll.).

II. feje, V. [ifaia] Høysg.AG.137. -ede;

vbs. -ning, f -ing (vAph.(l 759).), jf. I. Fej og
Fejelse. (glda. feye; fra mnt. vegen, rense,

feje (ty. tegen); jf. oldn. fægja, gøre blank;
sml. Sværdfej er og Fejefyr)

1) rense, l.l) behandle m. en kost;
rense v. hj. af en kost. hvilken Qvinde,
som . . taber een Penning, tænder ikke et
Lys, og feier Huset ?iMc.i5.8. Gulvets Feig-
ning. Holb.Ep.1.282. Kakkelovnsrøret er saa.

skident, at det snart maa feies. VSO. Him-
len var saa reen og blank, som om den var
feiet. PMøll.1.182. *Nu er der feiet og redt
Seng,

I

Og Davren er til Enåe.Winth.IV.
53. *Hun feied sig en Plads paa Logulvet
reen. smst. VI.244. gulvtæppet skal fejes
'af

I jf: (du er) saa rask til at feje dit

Dørtrin for det Skidt . . du regner din
Datter for. B0nnelycke.MM.68. fej e for sin
egen dør, se L JDør 3.2. feje skorsten,
se Skorsten, (billedl.:) (hun) kommer bru-
sendes og feier Gulvene med Silke og
FMel. Biehl.DQ.III.42. *Glemmer I, hvem

|

Der feied Jylland reent for alle Fjender.
Recke.KM.83. ( bøi-nene) flyver fra os . . saa
sidder Urania og jeg tilbage— som to visne
Blade paa et Træ, Vinterstormen har fejet

(0: afpillet). Esm.III.166. en fuld Mand .

.

gik og fejede for sig i Luften med Hæn-
derne. AndNx.DB.107.

II
m. subj., der be-

tegner redskabet. Goldschm.Hjl.II.180. især i

ordspr.: nye koste fejer bedst (l.br.:

godt. Heib.Poet.il.198) o: den nyansatte er

mest tjenstivrig. Mau.6923. saasom der hvert
Aar vare nye Consules, og nye Koste, som
man siger, feye altiid best, saa holdtes Re-
publiqven derved udi en stedsvarende Ac-
tivitet. Holb.Herod.55. Gram.Breve.109. Ar-
laud.319. jf: Almuen flokkedes om ham i

Tusindtal, som en ny Kost, der nødven-
dig maatte feie godt. Grundtv.Saxo.Ill.419.
Bergs.GF.11.201.

|| (overf.) give (en person)
en saadan behandling, at han næppe tør

komme igen ell. sige en imod osv.; affær-
dige, saadant et Fruentimmer kunde feie

dem, der tænkte at feie hende. Tode.S.48.

Hrz.V.86. om legemlig afstraffelse, prygl osv.

(jf. V. børste 2) : Om Pompeius stod op fra

de Døde . . og saae sin Majestætiske Per-
son forestilled af en pibende Operatriee,
han vilde med en Krabask have fejet

dygtig om sig.Holb.Ep.IV.267. JRPaulli.
SB.22. Han feiede ham dygtigen med sin.

Stok.FSO. *Vi Tydskerne har feiet I
Den

hele Dag, og Du kan troe,
|
De ordentlig

sig neied. Holst.IV.35. nu næsten kun i forb.

feje 'af, d. s. s. affeje 2. Det er min rin-

geste konst at feye en Apotheker af. Holb.

GW.(1724).18sc. Hrz.XVII.280. (religions-

undervisningen) fejes . . af som noget, der
blot er Præstens Sag.VortHj.I1.30. Hun
blev fejet af med . . Bryskhed. DagNyh.yn
1908.2.sp.l. 1.2) (jæg.;jfbet.2.3) om Morte:

rense takkerne osv. for den indtørrede hud
(„basten") ved at gnide dem mod grene olgn.

Takken er feiet og sleben og slank. Bogan.
1.3. Raabukkens Opsats bløder ikke under
Fejningen, som de større Dyrs Takker.
VigMøll.HJ.18. jl

m. obj., der betegner grenerir
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osv. Af Fjender har Bøgen ikke særlig

mange; Hjortevildtet bider og fejer den.

SalllUOlO.
2) m. følgende adverbiel bestemmelse: flytte

(noget) fra sin plads; føre af sted;

fjerne. 2.i) (nu næppe br.; jf. Sværdfejer>

fjerne (rust olgn.) ved polering, af det

Guld . . faae (hedningernes guder) ingen
Glands, med mindre Nogen feier Rusten
derai. Bar.6.23. 2.2) fjerne (eU. samle) m. lo

CM kost. De skulle . . feie Asken af Al-

teret. åMosA.13. At feie Spindelvæve ned.

YSO. det sidste Støvgran (er) fejet fra

Skrivebordet.EBrand.Brud.7. avnerne fejes

sammen midt paa logulvet 2.3) (jf. bet. 1.2;

jceg.) om hjotie: fjerne „basten" af tak-
leerne. BMøU.DyLJ.249 (se u. I. Bast 3j.

VigMøU.EJ.189. 2a) (overf.) om bevæ-
gelse, der (ved sin hurtighed, kraft olgn. eU.

ved den samtidige flytning ell. fjernelse af io

flere forsk, ting) minder om en fejekosts.
En skarp Østenvind feiede store Sky-
masser nen over Ævred-Markerne. Ing.

EF.XIII.183. 'Igjennem Øresundet
|
Der

feier Nordenvind | En Sværm af travle

Sneakker.WinthJ.lSl. 'Natten er kjølig og
Vindene feie |

Lummervarmen sagte fra

Træer og Krat. Hrz.DJ.181. (en) Sø skyl-

lede ind over Dækket og feiede Fade og
Gods ned i Læsiden. Étlar.SB.42. Han io

fejede en Del Glas til Side med Armene.
Schand.BS.413. GyrLemche.D.44. H uegl,

uden tydelig foi-estiUing om forandring i sted

:

udrydae eU. afvise paa en voldsom eU. over-

legen, haanlig maade (jf. bet. l.i slutn.). Jeg
maa have Pernille at hielpe mig med at

feige disse Kandestøber Projecter bort.

Eolb.Bpb.II.4. Brors.201. fefe et Mini-
sterium af Vejen. ScAand. O. il. 65. Med
Sprogets voldsomste Ord fejede han ham io

til Side. CSPet.LittJ.584. ogs. (l.br.): ud-
føre et arbejde olgn. hurtigt (overlegent, „flot",

skødesløst osv.J. De maa allerede have Rou-
tine nok i Undervisning til at kunne feje

de fire Timer af uden mindste Anstræn-
ge\se.SchandÆ.127. Studiet af de høje
bøgestammer fra Delhovedskoven (o: et

maleri) . . fejet op med bred kraft og gyl-
dent lys havde længe betaget mig.Joak
Skovgaard.(Kun8tmusAJ.920.5). \\ifasUforb. 50

feje 'fra sig, (nu l.br.) skaffe sig van-
skeligheder eU. ubehageligheder fra halsen;

holde fra livet. Langebek.Breve.4oo. S. feier
fra sig (o : reder sig ud af sladrehistorien), det
kjender jeg ham nok til at vide. CBemh.
1.167. (jeg) feiede en Stund fra mig (o:

slog fra mig, holdt mig fjenderne fra livet),

det bedste jeg 'k.unde.PalMJL.1.378. jf:
•Har Hr. Geheimraad dygtig fra dem feiet
(o: haft afføring) \

Og hjem ad Vinterveien 60

Fjenden sendt. PaZ3f.F.5i2. feje ud. 1. f
drage (et sværd) af skeden. Moth.F121. *Den
Haand, som var gesvint at feye ud hans
Klinge. JFriis.211. 2. (nu 1. br.) skille sig

af med (formue, ejendele osv.) ved salg, pant-
»Bttelse osv.; ogs.: satte over styr; bortødsle.

Klæder, Kaarde, Uhr, Daase, Lintøi med
mere ere borte og pantsatte; og der er
intet tilbage . . Det kalder jeg at feie ud ind-
til Sielen.Ttme<.X).5. Wess.66. de unge Offi-

cerer . . fejer ud, hvad de har, naar de er
i Trang. PASeib.TJS.441. han feiede 300 Da-
ler ud paa en Aften i Basset. so.SfeJ^.^^9.

BlichJV.523. BrandesJIJ 39.

3) intr. 3.1) stryge hen over ell. langs
med noget; ofte m. hensobj. Grenene fejede
dem hvert Øjeblik i Hovedet. TopsJI.375.
hendes lange dejlige Haar fejede mod Gvl-
\et.JPJacJI.299. en gammel brun . .Hønse-
hund, hvis svingende Patter fejer mod FU-
seme. EsmJJ53. en Medrejsendes Over-
frakke fejer mig i Ansigtet. KLars.Ci.l.
3.2) bevæge sig hurtigt (iscer glidende eU.

svævende) af sted; „stryge". *Thi feier

med hans Roes det vimse Rygte | . . hele
Landet om. TBruun.ST.189. paa Skier kan
de feie saaledes af (nu alm.: af sted^,

at det kan aldrig nytte enten Folk eller

Fæe, at ville løbe fra dem. Crrundtv.Snorre.

IJ.06. 'Hvirvelvinden over Dækket feier.

Hauch.SDJI.69. 'Zephyr og hans Brud
|

Som paa Vinger lystigt feie |
Over Æther-

havet ud. PalMJI.227. 'rundt en Herre
dreier

|
En Dame, saa i Luften Skjørtet

feier. sa.Adamn.1.110. Dokumentet . . fejede
(o : rutschede) hen ad det glatte Bord og
langt ud i Ståen. Schand. SF. 10. Regnen
feiede (0: strømmede, piskede) ned ad Stal-

dens Straatag. Gjel.T.247. 'Af Agren fejer
|

alle Piger hjem mod Byen. Aakj.SVJl!246.
nu ofte nedsæt. : bevæge sig paa en indbildsk,

hoffærdig maade; „svanse" (jf.fe\ende 1 (og 2)
u. bet. 3.S). *feje som en Hane | afsted i Takt
(o: i dansen). Drachm.DJ. II. 216. Prima-
donnaen fejede ind med sin Pyntekone.
Bang.HS.398. R spec. (især dial; jf. I. Feje;:
skride (paa træsko) ^en over is. (Ole) tog .

.

Løb til og „feiede" ligesom Smaadrengene.
AntNielsJFLJI.70. (han hjalp) dem med at
feje over Søen igjen, paa den Maade, at
de To satte sig ned med bøjede Knæ, og
han og den Tredje trak i Hvers Arm hver
paa sin Side. SchandJ'.235. jf.SjæUBond.
181. 3.3) part. fejende (nu kun vulg.: fej-

endes; brugt som adj. 1. som bevæger sig

hurtigt af sted, foregaar i hurtig bevægelse;

„strygende". MothJFl22. *hver,
|
Som paa

forvovne, nattegamle Vinger
|
Sig feiendes

mod Evigheden svinger. BaggesJ.228. Det
gik feiende, og Rytterne kunde snart kom-
met bag paa 'Enk. Grundtv. Snorre. 1.186.
Blich.III.463. *Nu gaar det afsted i fej-

ende Fart. Kaalund.320. 'En fejende Dans
|

Med Per eUer Uans. Drachm.T.61. Slæder
med fejende Heste tor. AndNx.TPP.49. jf,
(nu næppe br.): En feiende (o: rap, dygtig)

Karl. FSO. (uegl.:) (jeg) kommer tit til S. .

.

hvor det (0: samtalen) kan gaae feiende
paa Dansk. Grundtv.E.156. at componere
en feiende GaUop. Kierk.XIV.190. jf. : For-
standeren . . gav Synderen en feiende
Tøraf, skrappere end denne saa ofte havde

rv. Rentrykt »/g 1922 55
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faaet. Tode.V.166. 2. om person : som optræder
med verdensmandsm^essig elegance, sikkerhed

ell. overlegenhed; flot. De ere klædte som
Forridere, og have Hatte med Opslag og
Fiær, saa man efter Beskrivelsen skulde
troe, det var feiendes Fyre. Men man kan
ikke tænke sig noget mere lurvet. Oehl.

Er.IIL174. *(hun) ham i Møde svæved,
|

Saa fri og felende, saa pyntet prægtig.
PalM.IV.289. De var saa feiendes klædt.
Chievitz. J. II. 78. „De er vel en feiendes
BalkavaUer." — „Ja, naar jeg bare ikke
transpirerede saa voldsomt.'' Schand.US.60.
(jeg) blev som Æsthetiker rent stukken ud
af en fejende Fuldmægtig paa Amtstuen.
sa.F.66. (fru Heiberg) som fejende Verdens-
dame i Scribes hystspH. BNeiiendam.Jo-
hanneLuiseHeiberg.(l 917). 9.
Feje-, i ssgr. som regel til II. feje l.i.

-balcke, en. hakke (II.l), hvorpaa fejeskam
fejes op (jf. -blad, -skovl, -skuffe, -spaan^.
Schand.SB.137.Pont.F.I.77.-hlad,et(l.br.)
d. s. Feilb. -bnnke, en. bwike fejeskarn.VSO.
e. br. -fyr, et. (ogs. Peg-, Fæg-). (fra mnt.
vegefur ffy. fegefeuer^, skærsild; afvegen,
rense, se II. feje; nu næppe br. uden for
dial.) skærsild. *ieg dødning-Rad |

Maae
Toe min beeged Haand i Feeg-fyrs varme
bad. Cit.beg.afl8.aarh.(NkS4'>821.132). (da)
Du af Guds Naade er i Fegfyret, saa har
den hellige Moder, vor romerskcatholske
Kirke, Magt nok til at drage Dig af Piinen.
Biehl.BQ.IV.207. De strenge Sædelærere .,

maae længe nok frikiende Castrater fra

Fegfyr. SorøSaml.1.92.
|| (overf.) vanskelig,

pinlig stilling; forlegenhed; knibe. Ydit^ tie-

ner her saa vel,
|
Som du var Norges

Pave;
|
Ja under Dig hvor mangen Siæl

|

Maa her sit Fæg-Fyr have? Cit.l724.(NkS
4°820.171). hvor har han haft Jomfruen i

Fejefyr. PMøll.II.26. Feilh.I.281 (fekfyr).

'gSist, en. ^ matros, hvis bestilling er at

feje. Scheller.MarO. -haar, et. 1) (zool.)

haar paa insekters fødder (hvormed sand
olgn. kan fejes til side). Frem.DN.589. 2)
(bot.) haar paa griflen (hos visse blomster),

som medvirker ved bestøvningen. Warm.SystÉ.
525. MentzO.Bill.5. -kind, en. (nu næppe
br.) i flt.: kasserede klude, som kastes bort

m. fejeskarnet. VSO. -kone, en. (nu 1. br.)

vAph.(l 759). Gadernes Feining besørgedes
for nogle Aar siden ved offentligen an-
tagne Feiekoner og -Mænd.FSO. MO.

\\

(spot.) billedl. lykkes det en literær Feje-
kone at opstøve en afskaaren Ligtorn, der
ubestridelig en Gang har plaget ham, saa
bliver denne Relikvie udstillet som en
karakteriserende Del af hans historiske Per-
sonlighed. Bøgh. Søren Kierkegaard. (1870).
S. -kost, en. (Kalk.V.239). PAHeib.US.
473. Kaalund.92. Er Væggene tapetserede,
maa man (under hovedrengøring) med en
Ijlød Fejekost affeje dem. Const.Kogeb.334.
H billedl. Carlstadt havde faaet den store

Fejekost i Gang i Wittenberg. MPont.Lu-
ther.(1902).103. -li«ite, en. Hvor en

Dørkarm støder til Gulvet, anbringer man
. . en skraa Fejeliste, som . . letter Optag-
ningen af Fejeskarnet. Gnudtzm.Husb.235.
Fejelse, en. (ænyd. d. s.; til II. feje;

nu kun dial.) fejeskarn. Han lod lede i

Feielsen efter sin Ring, som han havde
tabt paa Gulvet. VSO. Feilb.

Feje-mand, en. VSO (se u. -konej.
DagNyh.^*/il910.2.sp.6. -maskine, en. om

10 maskine til sammenfejning afgadeaffald. Sal.

XIV.1039. jf: Tæppefejemaskiner. TelefB.
1921-22.sp.4052. -mog^, et. d. s. s. -skarn.
Feilb. i rigsspr. vel kun t talem. fut i feje-
møget, se Fut. -penge, pi. betaling for
(skorstens)fejning. Moth.Fl20. Luxd.Dagb.
1.229.

II
nu især om penge, som findes i feje-

skarnet og beholdes af den, der gør rent. Lad
det Par Toskillinger ligge paa Gulvet til

Feiepenge.F/SO. e. br. -pige, en. (nu 1. br.)

20 vAph.(1764). VSO. MO.
Fejer, en. 1) til II. feje l.i: person, som

fejer (jf. ogs. Dæksfejer^. Moth.Fl21. Fej-
erne (i Indien) maa kun have Omgang
med andre Fejere. Kbh.^°/el921.1.sp.2. spec.

om skorstensfejer: B,ich.II.120. han (var)

paa engang . . Digter, Filosof og Fejer.
Brandes.V.329. 2) (mi sj. i rigsspr.; jf.ll.

feie(S.i og)S.s) spradebasse; laps. jeger
forvandlet til en Feier af nyeste Snit, og

30 tager min Chocolade hos Minnis. Oversk.

Com.V.16. Feilb. 3) (fra no.;j/". fejende 1 u.

II. feje 3.3; nu næppe br.) hurtig dans.
*naar til Dandsen de bydes op, |

Kan
Alle snurre sig som en Top

|
I en Feier.

Hrz.XIV.302. Fejerske, en. (1. br.) til

Fejer 1 (jf. Feje-kone, -pige^. vAph.(1759).
Bich.IL163.
Feje-skarn, et. snavs, som samles (især:

i et hus) ved fejning (jf. l.Fe], Fejelsej. Moth.
40 F120. JSweed.F.iSO, i Skarnfjerdingen,hvor

der laae aUe Slags, Kaalstokke, Feieskarn
og GTnns.HCAnd.V.297. AndNx.DB.84.
-skovl, en. (1. br. i rigsspr.) d. s. s. -bakke.
JakKnu.S.18. Const.Kogeb.307. Feilb.-»ktif-
fe, en. (l.br.)d.s. TomKrist.LA.84. -spaan,
en. d.s. Pont.DB.II.146. VortHj. 1114.58.
-tid, en. [II.I.2] (jæg.) Alle yngre Stammer
ødelægges, naar Hjortene i Fejetiden skra-
ber Barken af med deres Takker. iSMøM.

50 1.244. -ngle, en. støvekost m. (langt) skaft
DyL. og fjer. Larsen.
feje, adj. se II. fej. O Fej(g)-lied,

en. [lO] Feighed (tages) for Sagtmodig-
hed. Holb.Plut.II 4. Hans Kammeraders
Feighed, Generalernes Uforsigtighed . .

hundrede Ting forene sig i at qvæle hans
Tapperhed. ÆJw. FJ/JT.éfS. Gud haver ikke
givet os Feigheds (Chr.VI: frygtesj Aand.
2Tim.l.7. Sal? VII.846.

\\
(poetT) om de(n)

60 person(er), som viser mangel paa mod. *Feig-
hed svimled

|
Ved at skue det Mod, | Som

den ei begreb. Hauch.SD.1.96. -hjertet,
adj. (sj.) d. s. s. II. fej 2. Ew.VI.119. Bre-
dahl.in.l48.

\. Fejl, en, f et (Holb.Hh.I.31). [fai'q

Høysg.AG.46. (vulg. ell. dial. Fejler ['failarj
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Seib. Poet. VI. 389. Bergs. BR. 288. RobL
S:ansÆP.189. Feilb.). flt. fejl ell. (nu hm
vulg. ell. dial) fejler ['failar] (KomGrønneg.
11.305. Hrz.X.U7. TomKristJ'.Ol. Feilb.

Thorsen.72). (ænyd. d. s., fra mnt. feil, af
fr. faille; jf. II. fejle osv.

||
formen Fejler

skyldes sammenblanding m. I. Fejler og paa-
virkning fra ty. fehler, fejl || bet. 1 og 2

hider stg ikke altid skarpt adskille)

Ur. T. EGBrmdstJ'rihed!(1893).79. Forse-
elser mod Lovene (i kurvbold) regnes som
Fejl og noteres af Dommeren. For hver
3 Fejl for et Parti regnes et Maal for Mod-
partiet. Gymn.II.131. jf. u. bet. 1: Det er
ikke min Fejl (o: det kan jeg ikke gøre ved).

vAph.(1764).159. han blev slemt narret,

men det var hans egen fejl (o: han udviste

ikke tilstrækkelig forsigtighed, klogskab osv.)
\

I) egenskab, som (iscer ved at afvige fra i'o l| talem. (nu 1. br.): for en fejls skyld ('f

tor iQ\\ss\j\å.. Holb.PaarsJ.30), for at fore-det almindelige, normale, rigtige osv. ell.

vidne om fravoerelse af(visse) gode egenskaber)

gør noget mindre værdifuldt, brugbati, nyt-

tigt osv.; daarlig egenskab; ufuldkom-
menhed; mangel; lyde; brøst; skavank;
egs.: ting, forhold osv., der giver vid-
nesbyrd om ell. udtrykker en afvigelse
fra ell. forsyndelse imod det rette, det (er)

en Feil iblandt (1907: hosj Eder, at I have

bygge ell. undgaa (følgerne af) en fejltagelse

;

for en sikkerheds skyld; ogs. m. afsvækket
bet. som vanemæssig talem. Underdanig Tie-
ner! for en FeUs Skyld. Her har jeg un-
derdanigst den Ære at forelægge Herren
mit Regnskab . . for en Feils Skyld . .

Nu vil jeg underdanigst bede Herren om
en Ulle Qvittering paa Regnskabet; for en

Retssager med hverandre, i Cor. 6. 7. de 20 Feils Skyld. 0?i*/8.b^D. 27. jeg vilde skam
Franske Damer . . ere alt for høflige til

at sige en god Ven sine (o: hans) Feil.

Holb.Jean.lV.4. (Tamerlan) var kommen
til Verden med et FeU paa sit eene Been.
sa.Hh.1.31. *Hade Feil, men ei Personer,

|

Er vort Selskabs Lov og Lyst.T^^css.^^6.

*Ifald jeg har de mange Feil, I siger,
|

Hvorfor vil I da beile til min Haand.
Heib.Poet.III.430. *Hver een af (nødderne)

met mig, hvis jeg ikke . . skulde have
ført Striden Baggesen i det Mindste tolv

Gange saa godt som hele Tylvten, og, for

en Feils Skyld, Peer Vegner med. Grundtv.
Udv.III.631. Skulde I ikke for en FeUs
Skyld hedde Væbner Kagge.Ing.KE.I.122.
hun koketterer uden Sky . . ogsaa jeg fik

for en Fejls Skyld et Par Ø\ekast. Élich.

11.368. *For en Feils Skyld,
|
Saa vil jej

har en FeUer. smst.X.376. han var mistro- 30 vende begge mine Lommer (o : for at

isk . . det var en Fejler ved ham. KLars.
UB.23. jf. u. bet. 2: „jeg kan jo hverken
agte eller foragte ham, siden jeg slet ikke
kjender ham." — „Det er Deres Fejl."

SchandJ'.167. || om udslag af forsyndelser
mod visse vedtagne regler (fx. for skrivning,

regning osv.). I tvivlsomme Tilfælde (hvor
min Skrivt kan være utydelig eller Feiler
indløbne), kunde jo der om let og hurtigt

et brev). BredaKl.VIJ.23. Drachm.STL.273.
en ung Herre, som skriver Vers, naar han
ikke for en Fejls Skyld studerer Medicin.
GyrLemche.NB.212.

U. fejl, adj. [faiT) intk. d. s. ell. (^.) -t

(Blich.n.619. Kierk.VlIL61. PeschckeÉøedt.
Det radikale Tvangsstyre.(1919)J0); flt. og
best.f.(l. br.) -e (Bltch.lIL489. KierkJV.

••/;
217. Fru Heib.BJJ 98. jf. FeUb.). (brugen

confereres. Blich.(Åaki.StStB.III.112). *en 40 som adj. udviklet (vist i da., jf. dog nt. feU,

Fejler i Regnskabet Børd.GK.148. barnets
stil er fuld af grove fejl

j j| spec. (fagl.)

om skavank hos husdyr, som nedsætter deres

handelsværdi (jf. Ansvars-, Brugsfejl^. Fuk-
sen havde Fejler. Gjel.GL.49. JVJens.HF.
135. skjulte eK. usynlige fejl, fejl, som
det er sælgerens pligt at gøre køberen optnærk-
som paa. Engbrystighed har fra gammel
Tid af været regnet med til de saakaldte

fejlagtig) a/" IH. fejl; især taiespr.) 1) fejl-
agtig; forkert; urigtig. 1.1) som afvi-
ger fra ell. strider imod det alminde-
lige ell. rigtige. En feil mening. Moth.F
122. dette maatte være en feU Indretning
af de Menneskers Mave. Bahb.Tilsk.1797.
468. Naar hist et Nul var feil, og her en
Kop i Stykker. Bagges. (MO.). hvorledes
gaaer det? er der Noget fejlt (0: „i vejen")

,skjulte Fejl", for hvilke Sælgeren er Kø- 50 med Suzette? Blich.II.619. (hun har) gjort
beren ansvarlig. Symptomerne kunne nem
lig til en vis Grad „skjules".iSai.F.I0i7.
smst.XVL87. LandmB.IL377. (køberen)
skulde tage (hestene) med synlige og usjti-
lige Ye\\.NSvends.H.132.

2) handling, hvorved man afviger fra ell.

forsynder sig mod det rette; fejltagelse;
forseelse. Holb.llJ.V.3. alle store Stads-
Mænds Forseelser, og høye Generalers

feil Regning. Hrz.VII.229. Den Slutning
var feil. Det var feil. MO. Det være langt
fra mig at ville gøre (teaterdirektørerne) fil

Engle eller Genier; de har utvivlsomt
gjort mange fejle Greb (alm.: Fejlgrebj.

PABosenb.(NatTid.yil 922.AftJ.sp.4).h live
fejl, (nu næppe br.) gaa galt. Blich.(1846).

V.111. tal ikke et Ord om den Sag, det
kunde ellers let blive feil mellem os To.

Feyler, kommer ikke af andet end de har 60 Lad os skilles ad i Fred. Etlar.F.118.
||

ikke lært at danse. KomGrønneg.IL303
Forfatteren har begaaet adskillige Feil i

IlistonenJSneedJX.149. smstJ27. Wess.77.
*jeg veed ej . . Tal

|
Paa mine Fejl og

mine Fald. Grundtv.SS.III.383. Goldschm.
VIL174. Det er en stor Fejler af Dem,

(sport.) ugyldig. Det er fejl Bold (0: i ten-

nis), hvis Opgivningen loregaar fra fejl

Side. Gymn.tl.lll. tJ!) som ved en fejlta-

gelse er kommet i stedet for noget andet; som
ikke (i den givne sammenhæng) er rigtig.

Juliane havde knyttet de fejle Ender (af

55*
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straaene).Blich.III.489. *Nu er det vist den
feile Nøgle. JSrz.Svh.40. Det er en fejl Fa-
milie, der har faaet Legatet. Goldschm.VII.
367. 2) i nægtende forb., især (som præd.)
i udtr. ikke (saa) fejl, rigtig god; (slet)

ikke saa daarlig; ikke til at foragte; Jielt for-

træffelig. Den er ikke te]i. Leth.(1800).36.
(en) Pistol, knaldet af midt i Panden paa
Jer, kunde ikke være saa feil nu, men
jeg har ikke det der ligner Vaaben. jE^iar.

SB.487. Drachm.DJ.I.271. „Det er vist
nogle rare Raad, De har faaet .

." — „Aa,
n(^le af dem er slet ikke saa fejle." CMøll.
PF.281. han (var) ikke . . saa fejl endda.
PoUysl911.2.

II
(sj.) attrib.: (den) Heden-

gangne (har ikke) været nogen fejl Mand.
smstMiil907.5.sp.5.

III. fejl, adv. [fai'q (1. br. -t Hrz.ST.128.
Fædrel.l843.sp.l0341. Stuck.III.203). (ænud.
d. s.; fra mnt. feil; udviklet afl. Feil i udtr.

som slaa feil, nt. feil slan
||

formen fejlt
skyldes nydannelse til II. fejl)

1) paa en maade som afviger fra ell. stri-

der imod det almindelige ell. rigtige; for-
kert; galt. *Stik Sværdet i Skeden,

|
Som

feil du har brugt. Grundtv.NM.23. man
kan regne feil, skiøndt man erkender (at

2 og 2 er 4), og handle feil, skiøndt man
erkiender (at man ikke skal være troløs mod
sin ven). Mynst.BlS. 11.163. han var feil

underrettet. Hauch.MfU. 6. naar man er
saa uheldig at udtrykke sig feHt. Srz.ST.
128. Kierk.XII.26. at vise dig, hvor fejlt

du sluttede. Stuck.IIl.203. nu næsten kun
i mere ell. mindre faste forb. m. tryksvagt,

intr. verbum, især om urigtig ell. mislykket
handling, sansning, tænkning fdømme, gribe,
høre, se, skrive, skyde, træde, tænke fejl

osv.) ell. om en bevægelses urigtige retning

(gSLSL, køre, sejle fejl osv.). Dommeren kand
jo forandre Dommen, og sige, at hånd
dømte feil første gang. HolbJep.IV.6. (han
vil) sætte sig ned, at skrive igien, men
sætter sig feil i Tancker og falder paa
G\\\.vet.sa.Kandst.Y.3. endog gode Men-
nesker . . kan gaae feil af Lykkens og
Pligtens Yei.Rahb.Fort.L401. *Vor ædle
. . Fører med Foden traadte feil;

| Han
styrted i en Afgrund. 0ehl.EK.152. *vi

maae være draget feil.
|
Jeg ingen Leire-

hytter kan opdage. sa.HÉ.lOO. *l tyder vist

feil de Ord jeg har sagt. Beyer.LL.31. en
Elsker skyder aldrig feil af en Ægtemand.
Heib.TR.nr.87.6. *see feil mine Blikke?
Kaalund.VG.115. *Men hvis Du tror,

| at

Nogen af dem saa mig rase, tude,
|
saa

tror Du fejl. Schand.TJD.44. „Det har han
ikke sagt .

." — „Maaske jeg har hørt fejl."

sa.IF.243. Faderen ser fejl af Sønnens
'E.Yuer. Brandes.IX.299. Saa render I jo

bare fejl af hinanden. Bergstrøm.PD. 15.

Nationalbanken tæller (ikke) fejl. PoV^h
1921.5.sp.2. jf. (sj.): (han) gled sagte —
fejl af Stolen — ned under Bordet. Schand.
F.392. træde fejl (paa foden), spec: for-

vride ankelen. Gjel.R.41. VortHj.IIl.189.

gribe fejl, 1. i egl. bet: gribe ved siden

af. Haanden kommer til det, der skal
tages, uden at gribe Feyl. Høysg.S.58. Feilb.
om urigtigt greb paa et strengeinstrument:
D&H.I.293. 2. O bilkdl. ell. overf. (jf. Fejl-
greb;. gribe feil ad (alm.at).Moth.G249.
Saa gribe de uden Tvivl feil af det, de
egentlig vilde sige. ASØrsted.(M0.I.813).
D&H.I.293. selv en (apostel) kunde dog

10 efter en Aarrækkes Forløb gribe fejl i

Hukommelsen og udelade et eller andet
Ord. CKoch.JL.335. gaa fejl i byen, se

By 2.1. ^ (m. overgang til II. fejl}; være
16 Sømil fejl i Bestikket. Sch€ller.MarO.
især: slaa fejl. 1. i egl. bet.: slaa (ramme)
ved siden af. Hugger eller stikker, nogen
til ridendis Mand, og slaar fejl af Manden,
og rammer Hesten. I)i.6

—

20—1. e. br. 2,

overf.: mislykkes; svigte; ofte (nu dog
20 I- br.) m. Jiensobj. Loen og Persen skulle

ikke føde dem, og Mosten skal slaae dem
feil. Hos. 9.^. Haabet derom slaaer feil.

Job. 40. 28. Hukommelsen slog dem feyl.

Reenb.L206. Holb.Tyb.ILL *Nu slaar Kom-
pas og Stjerner fejl. FaM. 89. din Mo-
ders Syn begynder at slaae hende feyl.

Pamela.1.67. Hans Flint har slaaen ham
feil (o: har klikket). vAph.(1764).159. Ew.
VIII.5. *Stemmen slaaer ham feil. Bagges.

30 ComF.166. min sidste Reise var aldeles
uheldig. Alting slog feil. Gylb.TT.269.
Goldschm.VIII.347. høsten slog fejl i store
dele af landet i det slaar aldrig fejl olgn.,

det skal nok indtræffe, ske, vise sig; ogs.: det

er ubestrideligt, utvivlsomt. KomGrønneg IL
340. (det kan) aldrig slaae Feil, at han jo
. . maae være overmaade . . berettiget til

et VroiessoYSit. PAHeib.R.1.335. Winth.L
259. Hør, Rikke, han er forliebt i dig, det

40 sla'r aldrig feil. Hostr.G.78. det skal aldrig
slaa fejl, at han kommer, naar det er mest
ubelejligt

i
tage fejl, tilfældigt ell. imod sit

ønske begaa en fejl; handle ell. tænke (op-
fatte, bedømme noget osv.) urigtigt. Moth.
F123. *Han befant sin Musa feil at tage.
Worm.Sat.7. tænker han, at jeg engang
legger Haanden paa Kaarden imod ge-
meene Kieltringer, saa tager han merkelig
Feil.Biehl.DQ.IIL34. Alan ,. udkræver

50 (ikke) af en viis Mand, at han aldrig skal
tage feil. JSneed.VIII.63. halvanden Miil
fra Byen . . toge vi feil af Veien og reede
vild i en tyk Skov. Bagges.L.II.37. *meget
skulde jeg vist tage feil, 1 1 Fald han ikke
hevner sig. Oehl.T.207. saaledes kan man
tage feil i sin "Bedømmelse. Heib.TR.nr.
50.2. *Eensom er jeg ikke. | Du tager
storlig feil.HrzJX.315. De tage aldeles
feil af mig, og ansee mig for en ganske

60 anden Person, end den jeg er. Gylb^l849).
IX.176. han selv og hans Venner tog fejl

ad (olm. af) hans Evners Omfang. SigMull.
B.102. det er ikke til at tage fejl af (o:

det er klart, umiskendeligt)
j
jeg har taget

fejl af ham (o: troet bedre (ell. ringere) om
ham, end han fortjente)

\
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2) (dagl., jf. „hos Almuen." ictnnj ikke
det mindste; ikke en døjt; „pokker";

„fanden" (jf. Fanden 4:S); kun i faste forb.:

bryde sig fejl om (nu næppe br.: kere
sig fejl efter. Cit.l771.(Gadeordb}65)), være
aUeks ligeglad med. OehlJP.296. fornemme
Folk . . de bryde sig feil om saadanne
Frøkener, som dine Døttre. Gylb.III.138.

jeg sætter mig for at bryde mig fejl om

1) afvige fra ell. forsynde sig imod
det rigtige; handle eU. tænke urigtigt
ell. ufuldkomment; begaa fejl. 1.1) (nu
næsten kun højtid.) i al alm. Lyksalig er
den Mand, som ikke feilede med sin Mund.
Sir.14.1. feyle . . i sin Tale. Høusg.S.59. Hun
feilede (nu alm. : syndede, stødte an^ . . imod
den almindelige B.øfhgheå.Suhm.II.127.
den færdige og anerkjendte Sprogbrug

alle unge Ksirle.JPJac.lJ22. han brød sig lo feiler ikke. Madv.GB.II.o6. jeg har feilet

fejl om Vægter, om Vagt, om Borgens
Mandskab — han vilde tage det op med
hele Verden. iJroc^ni.jS'TF.^OO. De kunde
bryde sig fejl om Folkesnak. EBrand.UB.
161. t vide fejl af, være aldeles uvidende
om. KomGrmnegJ.312. BiehlJ)Q.IV.88.

3) ikke saa fejl, (1. br., jf. II. fejl 2)
rigtig godt; (slet) ikke saa daarligt. Kvin-
derne synes ikke saa fejl om Mænd med
tyndt Haar. Esm.II.29.

fejl-, i ssgr. [ifail-] (jf. dog -agtig, -bar-

lig^, som regel af I. Fejl ell. III. fejl 1; af de

mange verber (vbs., part. adj.), som svarer

tU de u. III. fejl 1 opførte mere ell. mindre
faste forb. (hviilke foretrækkes i talespr.), er

i det følgende bl. a. forbigaaet: Fejl-erin-
dring, -hug, -kast, -skrevet, -skudt, -snit,

-sting, -stød, -telegrafering, -trykning,
-trykt. O -Hgtigf adj. [fail'agcli] adv. d. s.

imod dig, men lad Kjærlighed undskylde
mig hos dig. Gylb.Novel.Ii.lll. jeg fejler

neppe naar jeg siger, at (osv.). CdeSelby.
Dyrkningen af enB.uuslod.(1839).3. aldrig
fejler han i Brugen af Konjunktiv i sine
Stile eller forvexler et Verbum, der skal
have Akkusativ med Infinitiv, med et, der
skal have ut. Schand.AE.238. Man kan nok
fejle uden at gøre ondt, hvis En er hov-

ao modig, f. Eks. Brandes.XI.37. \\ talem. det
er menneskeligt at fejle. Mau.I.217. jf.
Holb.(MO.). Arlaud.75. iJ) m. h. t. et synligt

maal: ikke ramme (jf. I. Fejlerj. Dom.
20.16. At feile i Keglespil. F-SO. Skjæbnen
er ligesaa stolt som Løven og gjentager
ikke sit Spring, naar det første fejlede.

Goldschm.n.216. JVJens.Br.57. (han) skød
og fejlede, skød igen og fejlede. Og væk
var ti?cceVi.FrPouUen.R.10o. H trans, han

ell. -t ett. (t) -en. {vel af I. Fejl ell. III. fejl; 30 fejlede tre Snepper efter hinanden. 5ZicA

j/. ffu. felaktig) urigtig; fejl (II.I.1); især

om handlemaade, mening olgn. VSO. denne
Sag . . er be^mdt . . paa en feilagtig

Mnade. Hauch.V. 403. Min Moder loe og
svarede, at aUe hans tre Gisninger vare
feilagtige. Gylh.(1849).IX.13. Vi bortkaste
den feilagtige og tage den rigtige Mening.
Goldschm. BIS. 1.138. if. Feilagtighed.
Molb.HO.xi. -bar, adj. {ænyd.a.s.; efter ..., ^.. , _.

ty. feMhax; jf.-hai2.i) ]) (nu 1. br.) som lo urigtig mening, opfattelse olgn.; tage

11.601. enhver baade skudt og feilet Fugls
mstoTie(blev)foTtalt.sa.(1846).V.35. Hauch.
11.339. JakKnu.GP.88. billedl. (if. bet. I.5)

:

(hun har) denne gang (ikke) feylet sit Øye-
maal. Car8t.(KSelskSkr.X.120). ]J3) (nul.br.)
m. h. t. en vej: tage fejl af. vAph.(1764).
Kierk.XII.238. »Du fejled nok Vejen;

|

men vi tilsammen skal atter den finde.
Drachm.PHK.66. \A) (nu l.hr.) have en

kan begaa fejl. Mennesker, der dog saa
ofte . . maae have giort den Erfaring, at

de vare lei\h2j:e.Rahb.Til8k.l796.24o. den
gældende kirkelære . . var lavet af fejl-

bare, ret uvidende og tankeløse menne-
sker. Æritcfeer.i.90. 2) (nu næppe br.) som
der kan være fejl ved. feilbare Fornuftslut-
ninger skulde ikke giøres til en Grundvold
for Troen. iodde.Cenf.i9. G) -bar-hed, en.

(1. br.) til fejlbarj. Eilsch.PhilBrev.308. den 50 giordte Lø
menneskelige Feilbarhed. Bahb. E.V. 360.
0rsi.IJ.67. Brandes.V.230. -barlig, adj.
(fail'ba-'rli] (sj.) d. s. s. -bar 1. Moth.Fl24.
„Bruges sielden uden i det modsatte:
ufeilbarlig, ufeilbarligen.''FSO. jf.: den
menneskelige Iagttagelsesevnes storeFejl-
barlighed. BerlTid:'VBl921.Aft.6.sp.5.

I. Fejle, en. se Fedel.
II. fejle, v. ['faila] præs. -er [t bet. 1:

^failar, i bet. 2-3: 'faiOlar, i bet. 4: 'fai'larj éotende) forb. som: det fejler ikke," dét

fejl. skriften kand ikke feyle. JoAJ0.55
(Chr.VI). Moth.F124. Grundtv.SS.IV.2.
*Det Ansigt kjender jeg — Jeg feiler

ikke,
I
Du er Longomontan. Heib.Poet.III.

141. HCAndJ.loO. (du tror,) at Du befinder
Dig paa SkiUeveien ligesom Herkules. Fei-
let, iniD.Yeii.Kofoed-Hansen.DL.74. 1 .5) f ikke

holde, hvad man har lovet; skuffe; svigte

(jf. bet. 2). jeg (har) aldrig . . feylet i mine
" " heT.Holb.Usynl.1.2.

2) m. h. t. en hensigt, et løfte olgn.: ikke

svare tU eU. naa det ventede, haabede, tilsig-

tede eU. lovede; mislykkes; svigte; glippe
(jf. bet. 1.2 og 1.5 samt slaa fejl 2 u. IH.
fejl i). Dersom det Haab skulde feile mie.
VSO. hvad enten vore Beregninger ind-
træffe eller teile. Mynst.Betr.I.197. 'Forræ-
derens List skal teile.Ing.VSt.280. Heib.
Poet.III.229. RichJJ.34.

fl
nu især i (næg-

præt. -ede ell. (nu næppe br.) -te (Eic.VI.3.
jf. ThorsenJ04) ; vbs.jf. I. Fejl. {ænud. d. s.;

fra nt. feilen (ty. fehlen^, af fr. faiUir (lat.

fallere, jf. fallere^ || m. h. t. udviklingen fra
bet. 3.1 tU 3.2 og 4.1 til 4.2 jf. det tilsvarende
forhold ml. bet. 1 og 2 af fattes)

kan ikke fejle, det skal nok indtræffe;

det kan der ikke (eU. næppe) være tvivl om

;

den formodning eU. mening skal nok vise sig

rigtig (jf. bet. 3.1 slutn.). EPont.MenJlI.488.
M0ysg.2Pr.25. Du er hende ikke værd, men
du skal ikke lade af, førend du bliver det.
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og det kan ikke feile, — og saa faaer du
hende. Ew.YIII.114. *der (o: fra Nazareth)
saae man . . |

Vel Snese Skibe seile . .
|

Det kan jo neppe feile. Grundtv.SS.II.208.
det er vist en meget interessant Indled-
ning, det feiler ikke. WinthJX.9?. Tops.1.58.

3) om det forhold, at noget ikke er til stede

ell. er til stede i for ringe grad: mangle;
fattes. 3.1) (nu næppe br.) ikke være til

stede; ikke forefindes; fattes (1) (ogs.

m. hensobj.). eders (o : de troendes) løn skal
ikke feyle (1871: fattes). Sir.3.8(Chr.VI).
Slutningen feyler. JFriis. 203. *Courage,
rycker frem, os Seyer ey skal feyle. Eolb.
Paars.59. Kom Grønneg.1.26. da jeg saa
kommer op, og seer Kaffebønnerne efter,

feilede der saa vist over sex Pund. Olufs.

GD.19. Grundtv.Saxo.III.327. *her, i Rum-
mets Dyb jeg seiler . . |

Hvor Fugl og
Fisk og Dyr og Plante feiler,

| Og der er
ingen Skabning uden ieg.PalM.VI.300.
smst.IV.88.

II
upers. (ogs. m. hensobj.): det

ell. der fejler, der er mangel, det skorter

(paa noget). Konen har . . givet saa meget
bort . . at det siden maae feile i Huushold-
nmsen.Suhm.II.138. ofte m.præp. p aa: Han
sagde: at det hverken feilede ham paa
Snedighed . . eller paa Mod. Biehl.Cerv.LF.
1.59. Pamela.I.135. Det skal ikke fejle paa
mig* jeg skal ingen Flid spare. Leth.(1800).
36. Almuen . . lod det heUer ikke feile

paa Trudsler. Grundtv. Saxo. III. 402. Det
leUer ikke hans Arbeider paa glødende
Følelse. Molb.Anth.II.373. i udtr. som: det
fejler (ikke) meget i at osv., det er (ikke)

langt fra, at (jf. bet. 2). Pamela.1.286. der
feilede meget i, at han blev uindskrænket
Herre over det hele hånd. Molb.Dn.I.281.
Der feilede kun lidet i, at Rabbien var
vendt om igjen. Goldschm.BlS.IV.64. jf. f:
Det feiler vidt i (o: det er ganske urigtigt).

vAph.(1764). 3.2) (nu sj. i rigsspr.) være
blottet for noget; ikke have; fattes (2).

Reenb.1.173. (vi) Her roelig leve kand,
og ikke fejle Brød. KomGrønneg.I.31. Det
er tungt at feyle (o: lide mangel), men be-
hageligt at hielpis fra en Cavalier. Klevenf.
BJ.175. (hun) feilede sin YMte. Suhm.II.
127. han fejlede ikke Forstand. Grundtv.
Snorre.III.138. Vi fejler Søm.Wied.K.17.

jf. Feilb.
II
(nu næppe br. i rigsspr.:) fejle

for ell. paa i sa. bet. Dronningen, som al-

drig feylede paa (o : manglede) god Under-
retning. Holb.Heltind.L95. Byen er . . tom,
endskiøndt den icke feyler for Folck. Kle-

venf.BJ.14. *Profeten han feiled slet ikke
for Vid. Grundtv.SS.II.117.

4) om sygelig ell. smertelig helbreds-
ell. sindstilstand. 4.1) (mi sj.) upers., d.

s. s. bet. 4.2. ham feiler sikkerlig Noget en-
ten i Hovedet eller Hiertet. Bagges.D V.IX.
91. Grundtv. SS. III. 434. Gylb. TT. 200.
*Hvad feiler dig, Clara? du rysterl Heib.
Poet.IX.71. 4.2) ikke være rask ell. nor-
mal; have en mangel, lidelse olgn.; oftest

i spørgende ell. nægtende sætn. Han maa vist

fejle noget, saasom han seer saa Ude ud.
VSO. Ing.EF.VII1.171. „Hvad feiler Dig?«
sagde han tO hende. „Ja hvad jeg feiler",

sagde hun, „jeg feiler, at jeg ikke rigtig
kan samle mine Tanker". jffC4nd.FJ.i2i.
Du veed jo slet ikke om Hesten feiler

noget. Du troer det jo kun. FritzJilrg,
nr.7. Hun fejlede ikke det ringeste. Pont.
LP.VII.109. hvad fejler du? i bliv endelig

10 liggende, hvis du fejler noget I (dagl.:) du
maa jo fejle noget (o: ikke være ved fuld for-

nuft) '<

II
spec: ikke fejle noget, ikke være

beruset; være ædru. *Naar jeg fra Elroen kom-
mer,— og feUer ingen Ting,—

|
Saa snurrer

som en Top han min Hytte omkring. Winth.
VI.260. Goldschm.VI.56. Schand.F.35.

III. fejle, V. se fedle.

Fejle-marked, et, (sj.) en. ['faila-J

(ænyd. feilemarckit; fra ty. feUmarkt; 1.

20 led er ty. ieil, se V. fal; foræld.) leg ved
(hofmænds ell. officerers) drikkelag olgn.f

hvorved der skete bytning af deltagernes be-

klædningsgenstande, vaaben osv. Moth.F125.
VSO. flere af Officererne . . havde belavet
sig paa en liden „Fejlemarked". BørgeJans-
sen.Prinsessen.(1906).153. ofte i forb. ride
fejlemarked. TroelsL.VI.89.

I. Fejler, en. L'failar] flt. -e ell. f d. s.

(Spillebog.(1786).177). (a/l. afH. fejle (1.2)j

30 sml. ty. fehler, fejl; flt. feiler beror bl. a. paa
sammenblanding m. I. Fejl || nu næsten vulg.)

kast, skud, stød olgn., som ikke træffer
ell. naar sit maal (mods. Træffer^; forbier.
Enhver af de Spillende (i billard) kan
giøre 6 Feilere, førend han gaaer ud eller

er død. Spillebog.(1786).183. I denne Potte
(o: i keglespil) har han begaaet . . mange
Feilere. VSO. (vi maatte) fortælle om hvert
Skud . . og søge at undskylde de forskjel-

40 lige Fejlere paa bedste Maade. Baud.AaH.
157.

II
overf. „De maa ha' en meget stærk

Mave .
." — „En Fejler, min Herre! En

Fejler I— Jeg har en meget svag Mave .
.1*

Wied.TK.17L
II. Fejler, en. se I. Fejl.

III. Fejler, en. se Fedler.

t Fejl-farre, en. [II] (jf. ty. fehl-

farbe) <^ farve, hvori man har mange foser

(jf.
-kortj. Spiller en Solo og stikker to

50 Konger, saa kiender man let deraf hans
Femarwe.SpilUbog.(1786).66. smst.64. -fri,

adj. [I] *(min muse er) Ei feilfri, ei for

stolt paa sine Feil at bøde. SkVid.lV.204. en
feilfri Race (af heste). Hauch.IV.82. *Troer
du, at jeg har tænkt mig, hun er feilfri,

|

Et Ideal, hvis Lige før ei iandtes. Hrz,
XV.9. (han) kunde citere en halv Snes la-

tinske Fraser ie\lMt.Schand.AJS.132. en
Plade af særlig fint og fejlfrit Glas. Natu-

60 rensV.1915.90. jf.: *ei, dig selv bedragende,
du kalde

|
Fuldkommenhed hvad Feil-

frihedkun erlStaffeldt.D.II.38. CP -fold,
adj. [I] (1. br.) en feilfuld Oversættelse.

VSO. (vi) maatte i de gammeldags la-

tinske Skoler nøjes med Underviisning
efter en, som man siger, feilfuld Methode.
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Grundtv.Udv.III.629. Eierk.IX.lol. jf.:
Jeg saa, at du var uden Fejl fra Top til

Taa — jeg forstaar mig paa sligt, jeg har
set saa megen Fejlfuldned.JFJens.2Jf.
47. -gisning, en. [III.l] J, det at skønne
(„gisse") forkert, fx. m. h. t. afstanden ml.

to skibe. Scheller.Mar 0.221. -giTning,
en. [-igi'Ovneii] det at give forkert; især ^
det at fordele kx»iene galt til spilleme. S&É.
-greb, et. [III.l] (iscer tD) det at gribe fejl.

At giøre et Feilgreb paa en Fiolin. VSO.

S
især overf.: urigtig ell. uheldig paabegyn-

else eU. udførelse af en handling, en plan
olgn. (jf. -trin 2). Kan han savne denne
Kundskabs Lys og være betrygget mod
hyppige YeWgréb? Engelst.Stat.23. Nu vil

Enhver gjeme besmykke sit Fejlgreb.
Hjort. Valg. 35. (Musset) gør den unge
Kvinde saa sjælfuld, saa naiv i alle hen-
des Fejlgreb og Feiltnn. Brandes.VI.lll.
Feilb. -grænse, en. [1.1] (fagl.) størrelse

(tal), der udtrykker maale- eU. værdienheders
(mønters, længdemaals, vægtlodders osv.) stør-

ste tilladelige afvigelse fra den foreskrevne
twnn, ell. som angiver et tilnærmet^tals størst

mulige afvigelse fra den virkelige værdi. Sal?
VII.847. -hede, en. [II.l ell. III.l] ® daar-
lig afpasning af temperaturen ved svejsning.

MilTeknO.69. O -hnskning, en. [III.l]

Bratides. VII. 565. Edda. XVI. (1921). 63.
GJ -kilde, en. [U omstændighed, forhold,
der (i særlig grad) kan give anledning tU,

være en kilde til fejl (især: i videnskabeligt
arbejde). For Aldersbestemmelsen af
voksne Lig er der i det foregaaende nævnt
forskellige Fejlkilder. AUigevel tillader
den ydre Besigtigelse et tilnærmelsesvis
Skøn. EFont.Itetsmed.III.155. Westergaard.
S.152. Sal. VIII. 941. f -kort, et. [II]

^ lavt (lidet gældende) kort uden for trumf;
fos (jf. -farvej. Det skeer (ofte, at) den
anden har 3 Matadorer, 3 Trumfer og
lutter Feilkort paa Haanden, og følgelig
ikke kan spille Solo. Spillebog.(1786). 69.

-lære, en. [I] (mat.) lære om maalingers
nøjagtighedsgrad. SaUVII.847. O -læs-
ning, en. [III.l] [-|læ-"sneii] det at læse
forkert, han rettede enhver Fejllæsning
(hos oplæseren). Brandes.II. 216. || om det
ord eU. sted, som er læst forkert. Tranect
. . er naturligvis en Fejllæsning for traject.
smst.VIII.135. -regning, en. [-iraiC neq,]
det at regne forkert. vAph.(1759). Mynst.
BlSJISFori. e.alm. -rig, adj. [Tj (nu næppe
br.) d. s. s. -fuld. *(han faar skyld) for
feilrig Daad, som disses (o: hans foresattes)
Brøde var. F Guldb. (Rahb. Tilsk. 1796. 99).
-skridt, et. [III.l] (nu næppe br.) 1) d.s.s.

-trin 1. hvo der i Mørke gjorde et Fejl-
skridt og slap derned (o: i slamkisten),
vilde neppe komme tilbage ad den Vej.
Politievennen J.798199.189. 2) d. s. s. -trin 2.

Jo . . dydigere disse Mænd i øvrigt have
været, desto mere . . forargeligt deres Feil-
skridt. NBlich.SL.oO. Rahb.Tilsk.1795.827;
1797.411. -skrift, en. [HI.l] (især m) det at

skrive forkert; ogs. om de(t) urigtigt skrevne
ord. Moth.F122. det første Datum (findes)—
formodentlig oprindeligen ved en Feilskrivt— urigtigen anført. Mynst.Bidr.45. det er
kun en Feilskrift (ingen Sprog eller Stiil-

feil). JfO. en ViUieserklæring, som ved
Fejlskrift har faaet et andet Indhold end
tilsigtet. SaUVII.847. Feilb. -skrivelse,
en. [III.l] (sj.) d. s. s. -skrivning, ved en

10 Feilskrivelse i Reglementet er opført IVi"
bleget Lærred istedetfor l-yiz".MR.1823.
60. -skrivning, en. [III.l] [-|Sgri(')v-

nei|] det er skeet ved en Feilskrivning.
VSO. MO. -sknd, et. [IILl] vAph.(1764).
(jægeren) havde jaget dem (o: vilde hunde)
men havde giort et Feilsknd. LSmithJ)N.
125. VSO. De vagabonderende Projek-
tiler, Fejlskuddene, rummer en næsten
større Fare for Soldaterne, end Træfferne.

io Bønnelycke.Sp.l82. -slaa, v. [III.l] yari.

-slagen eU. (1. br.) -slaaet; vbs. -slaaelse (Ruge.
FT.321), jf. -slag, -slagning. (mi næppe br.

uden for part.; W ell. (se ndf.) bot.) d. s. s.

slaa fejl (se «. III. fejl i;. vAph.(1764).
Et feilslaget Haab har for evig tilintet-

giort deres Livs Lykke. Oehl.Øen.(1824)JI.
160. feilslagne Forventninger.MynstJ^onstr.
18. en daarlig og feilslaaet Plsca.Molb.
EL.44. fejlslaaende Beregninger. PFJac.

30 Breve.233. || spec. (bot.) otn plantedel, 80w»

ikke er kommet til fuld udvikling, feil-

slaaede Støvdragere. Drejer. Bot Tertn. 86".

Forbladene ere (hos mange blomster) fejl-

slagne. Warm.Bot.574. -slag, et. [III.l]

(1. br.) som vbs. til ('fejlslaa ell.) slaa fejl.

VSO. „f. Ex. i Keglespil". MO. overf.:

(han) havde kæmpet for den Danske Op-
lysning, uden at . . trættes ved noget Feu-
slag. Grundtv.Dansk.1.629. En Dags Syg-

40 dom eller Fejlslag i Arbejdet — straks
er (nøden) der. AndNx.PE.III.222. -slag-
ning, en. [-isla'qneii] {dannet som vbs. til

-slagen, se -slaa slntn.; bot.) Naar en Krans
i en kransbladet Blomst har et andet
Tal end de andre, beror dette ofte paa
Fejlslagning. Warm.Bot.573. SaUVII.847.
CP -slntning, en. [III] uHgtig logisk slut-

ning, uden at nogen imodsiger ham, eller
blotter hans Feilslutninger. JSircATjer.I.i^^.

50 PAHeib.Sk.I.130. Naar man af en Døendes
. . Rallen slutter til . . Lidelser, da er det
ofte en Fejlslutning. Eøffd.Psyk.l2. -spor,
et. [II.l] (sj.) vildspor, ved falske Under-
retninger vare (de) bragte paa Fejlspor.
Blich.I.314. Larsen, -syn, et. [III.l] (især
Oj det at se forkert; især overf.: urigtig

iagttagelse, opfattelse, bedømmelse. EierhX.
131. FædreUlzl853.2.sp.3. den hele Historie
med Damen paa Volden var noget Vaas,

60 fremkommen ved et Fejlsyn af den dumme
Filister B. Schand.F.15. han er heller ikke
selv uden Skyld i dette Fejlsyn paa den
vældigste Aandsmagt, Verden har kendt.
Pont.LP.VII.82. Feilb. -tagelse, en.
[in.l] [-|ta'(q)8ls8] som vbs. til tage fejl

(se u. III. fejl i); ogs. mere konkr., om en
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urigtig handling, opfattelse osv. Ch-am.(K
Sel8kSkr.lI.86). Ved Feiltagelse (nu: en
fejltagelse j fik han en fremmed Hat. VSO.
GhylhdX.84. At De nogensinde kan have
tænkt paa at blive Digter! Det maa have
været en stor Fejltagelse, Sc/iand. IF. ^85.
(han var) hildet i en beklagelig historisk
fejltagelse. ADJørg.III.33. det var en Fejl-

tagelse, han var bleven interviewet, thi han
maatte jo slet ikke t2\e.Pol.^^litl903.B.2.

sp.l. -trin, et. [III.l] 1) (nu 1. br.) det at

træde fejl; urigtigt (snublende) trin (jf. -skridt

1, -trit;. Moth.F122. vAph.(1759). et eeneste
Feiltrin af min klavrende Fod . . og jeg
var styrtet ned. Bagges.L.II.344. hans Hest
gjorde et FeUtrin, og . . kom tU at halte.

Ueib.Poet.X.67 . 2) (overf; især CJj det at

komme til ell. lokkes til at gøre noget (i mo-
ralsk henseende) urigtigt; moralsk forkastelig

handling (jf. -skridt 2, -greh). en tugtig
Jomfrue (kan ikke) begaae noget Feyl-
Trin imod Kyås]>i\ied.Ruge.FT.175. den
har været en af de første og vigtigste
Anledninger til mine betydeligste Feiltrin.

Ew. VIII. 112. Uden Kundskab om Gud,
(vakler vi) imellem idel Feiltrin og Laster.
Mali. SgH.l. Grundtv. Udv. VI. 4 7. Feilb.

nu især om handling, hvorved en kvijide mi-
ster sin sædelige (kønslige) renhed: Hun er
jo dog vel gift? Det kan jeg da nok tænke,
thi saadanne Feiltrin, som Præsten kalder
det, skal jo ikke gaae i Svang mellem de
Fornemme. Gylb.(1849).XL 78. Efter de
(hos landalmuen) herskende Anskuelser har
et „Feiltrin" aldeles Intet at betyde, naar
det efterfølges af Giftermaal. Goldschm.Bl
S.II.56. Schand.BS.173. KLars.An.81.
-trit, et, [III.l] (sj.) d. s. s. -trin 1. (paa)
et Feiltrit (GoUschm. VIII.154 : Fejltrin; fra

sin Dandsers Side mærkede (hun) at No-
get var, som ikke skulde være. Goldschm.
SF.122. -tryli, et, f en (MO.). [III.l]

(især fagl.) 1) urigtig, mislykket trykning.

Ved Feiltryk er dette Ark blevet ubruge-
ligt. MO. 2) konkr., om det ved urigtig

trykning fremkomne produkt (fx. et blad,

et frimærke osv.). man (bør) være varsom
ved Køb af (frimærker) med stærkt af-

vigende Farver, der falbydes som „Fejl-

tryk". Aarbog f. Frimærkesamlere. 1919. 12.

-træk, et. [III.l] (i skak olgn.). VSO.
*„Du spiller sletl" — „Ja; jeg har Ho'edet
fuldt

I

Af ganske andre Ting. Det var et

Feiltrsek.'' Becke.KM.126. -tælling, en.

[III.l] [-|tæK')en] (især T ell. post.) Fejltæl-

linger er . . \i.unaga.ae]ige.Dannebrog^/6l907.

l.sp.8. ^rafFejltællingspenge, om be-

løb, som kassereren i pengeinstitutter olgn.

oppebærer som vederlag for risikoen ved fejl-

agtige ind- og udbetalinger. Pol.^^lal907.6.

Sal?VII.847.
I. Fejr, en. se I. Fjeder.
II. fejr, adj. se fager.

Fejr-aften, en. se Fyraften.
fejre, v. ['faira] (nu kun dial.: fire.

HeU.Poet.64. Suhm.0.15. Bagges. III. 173.

OrdbS.(bomh.)). -ede; vbs. (1. br.) -else
(HBrix.TH.10), -ing (Tops.II.473). (ænyd.
fire; formen fejre er laant fra ty. feiem,
formen fire (jf. sv. firaj fra mnt. viren;
til grund ligger lat. feriari, se feriere; jf.
Fyraften || ordet er delvis sammenblandet
m. ænyd. glda. feire, fegre, smykke (af fa-

f:er;,
se især bet. 2.3 samt Hjælpe0.91, jf.

I. Fejring; om sammenblanding m. III. fire

10 s. d.) 1) t intr.: afholde sig fra sit sæd-
vanlige arbejde. Nu have de feiret i

tre fulde Bage.VSO. 2) trans. 2.i) (især

\S) m. h. t. en (især glædelig) begivenhed, dag
osv.: holde fest for; højtideligholde.
*Der (o: i himmerige) fejres Høsten. Sa/w
Hj.17.4. at feire sin bryllupsdag. Mofft.F
128. Julen er først og fornemmelig bleven
firet Odin eller Solen til Ære. Suhm.0.15.
•Da det er just i Dag din Fødselsdag,

|

20 Mig syntes artigt, den at fire. Bagges.lII.
173. *ham til Ære feires denne Fest. Oehl.

T.166. *eders BryUup feires skal
|
Med

kongelige Fester. Hrz.Svh.82. Teatret fej-

rede . . digterens død ved opførelsen af

„fiskerne". ADJørg.III.14. Idag fejres . .

Hundredaarsdagen for . . Berliozs Fødsel.
PoU^li-il903.A.l.sp.5. fejre en triumf olgn., se

Triumf osv. (jf. bet. 2.2:^ Bjørnsons Ankomst
til Stockholm i den højtidelige Anledning

30 vil blive fejret paa forskellig Maade. Pol.

^^lul903.B.2.sp.3. (jf. bet. 2.3:; det blodige
Slag, der blev saa fejret ved Skaldenes
K-vaå. Barfod.F.I.157. || uegl.: Dagen, som
begyndte at glimte, feirede netop sin SeLr
over Mørket. Gylb.XI.159. 2.2) (især o; m.
h. t. person: paa festlig maade lægge sin be-

undring, ærbødighed, hengivenhed osv. for
dagen over for (en); hylde; fetere; gøre
stads af. 'Man flirer Faderen, man Mo-

« deren giør Ære. Helt.Poet.64. Rektor var
bleven usædvanlig fejret af Greven den
Dag. Greven havde sendt sin Jæger hen
til lians Plads med speciel Opfordring til

Hr. Professoren om at drikke et Glas med
Hr. Greven. Schand.AE.271. Han var nu
efter flere Dages uafladelige Fejring (o:

efter at være blevet fejret i flere dage) . .

kommen til det . . Resultat, at han egent-
lig var en ganske rask Karl. Tops.II.473.

50 Bang.DuF. 411.
||
paH. fejret brugt som

adj.: som er genstand for (stærk) hyldest;

som er vant til at blive gjort stads af; fe-
teret, er den Feirede ude (naar der kom-
mer et fakkeltog), maa han strax hjem.
Kierk. VII. vii. Hun var en af de mere
fejrede Piger. Tops.III.437. den sidste Ol-

denborgers besungne og fejrede Person-
lighed. ScÆand. 27^.11.85. (han undrede sig)

over en saa fuldstændig Frihed for For-
60 fængelighed . . hos en fejret Forfatter. J5ran

-

des.III.568. JPJac.1.116. 2.3) f udsmykke;
pynte. At feire en Grav med Blomster, en
Kirke med Mai eller Løv. VSO.

I. Fejring, en. vbs. til fejre (s. d.).

II. Fejring, en. [ifairei^] (glda. d. s.,

omdannet efter I. Fejring (og lign. ord paa
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I

-ing) af glda. feyrm(ih(e), fægæmdh, æda.
fæghrænd(æ) (Earp.M.173. AM.), oldn. feg-

rindi, skønhed, afl. aftager; jf. u. fejre; sj.,

-n« kun foræld, og poet. efter sv. fågring)

skønhed; især om ungdomstidens ell. vaarens
pragt, frodighed osv. FrHamm.EK.78. *Din
/a; Dyvekes) fejring hæver dig til adelstand.
[WeUbachJ.Kristiem 11.(1874). 22 (jf. fag-

xing. smstJS). *Hin første Feiring, hvor det
groer og blomstrer,

j
Uden at Nogen pløier

eller saaer. Recke.Mich.65. jf. HjælpeO.
Fejsel, en. ['fai's(8)l] flt. fejsier. {fra ty.

feisel; oprindelse uvis.; l.br.) kortskaf-
tet stenhuggerhammer. OpfB.^IV.19.
fejst, adj. [fai's(f| (fra ty. feist, se u.

IV. fed; jæg!) om dyr (især haarvUdt): vel-
næret; fed. *Kiik! sagde Gjøgen den fei-

ste.Wi7ith.X.147. 'Sexendere og fejste
|

Spidsbukke stod ogkne\ste.Rørd.GÉ.123.
HKaarsb.M.124. SaUYII.848. jf.VigMøU.
HJ.189.
fejt, adv. (gennem /•.fait a/" iaf. factus,

se Faktum; sa. ord er egl. jy. fejt (adj.),

smuk, rask olgn. (MDL. Fetib.), mnt. veit,

smuk; jf. ogs. u. I. Fedt) særdeles; meget.
MDL.(Ærø). Det er . . sølle af dig . . fejt

sølle, at du saadan vil gaa og lyve for
dig selv. PTAis/.P.^^. disse Anstalter . .

skulde tjene til Sognefogdens . . egen For-
herligelse. Hjertet havde altid siddet fejt

højt i (ham), smst.2. jf. FeilbJJ281.IVJ39.
I. Fel, en. se Fjæl.
II. Fel, et. [fæl'] (fra ty. fell, besl m. Pels;

jf. Fellejsen samt Fule; fagl.) (garvet) stykke

(lamme)skind, der anbringes paa skødet ell.

under arbejdsbordet og som en slags pose op-
samler affiling under guld- og selvsmedear-
bejde. OpfB.WII.318. OrdbS.
Felbel, subst. se Felpel.
Fel-bereder, en. ['fæl-] (alm. skrevet

Feld-; sj. Felt-: MB.1809.73; 1814.398. jf. u.

-berederi^. (ænyd. d. s.; cf/er ft/.feUbereiter;

se II. Fel) haandværker, der tilbereder skind
uden anv. afbark; hvidgarver. Holb.Berg.9.
en Borger, som kaldtes Peder Feldberee-
åeT.sa.Ep.III.200. OeconT.IIIJ.5. Rallager.
81. Han talte lige godt med Feldberedere,
Skræddere, Sophister, Statsmænd, Dig-
tere, med Unge og Gamle. Kierk.XIII.263.
Green.UB.17. Feilb.IV.139. \\ ssgr.: Fel-

bereder-arbejde , -jærn, -kniv, -lav, -svend

ofl. -berederi, et. d. s. s. -beredniiig; ogs.

07n stedet, hvor virksomheden drives. vAph.
.(1759). Politievennen.1798/99.107. MB.1809.
73. for Sundheden skadelige Næringsbrug
. . Feltberederi og Slagteri. Forordn.^'^/io

1885.§28. -beredning, en. en felbereders

virksomhed; hvidgarvning.S&B. SaWII.848.
I. Feld, en. [fæl'] (jf. æda. skinæfel(d)

{se Skindfeldj, sv. fåll, no. feld, oldn. feldr;

» bet. 1 laan fra no^ 1) (nu 1. br.) tilberedt

skind m. haarene paa, der bruges som aver-

tæppe; skindtæppe. VSO. S&B. 'For Bor-
tens stukne Slyngeværk

|
to brune Fødder

kom til Skue.
I
De plantede sig Vrist om

Vrist
I
med Tær, der grov sig ned i

Felden.J5Zattm.iSfS.7P. overf.: *de hvide
Bræ'r . . er skjult bag Skyens sorte Feld.
PlougJIJ.12. 2) (dialT) i vtdere anv.: laad-
dent haar- eU. græsdække, se FeUb. (u.

fæld;.

II. Feld, se I. Felt.

Feld-bereder, en. se Felbereder.
-fraas, en. se Fjældfras. -spat, en.
[ifæl(d)-] (sj. Feit-. JLange.BM.I.112). flt.

10 -ter. (fra ty. feldspath, jf. I. Felt; mineral.)

navn paa en gruppe mineraler bestaaende

af kiselsur lerjord samt kali, natron ell. kalk.

VareL.(1807).I.321. (jeg) ilede ned i de
mørke Kjældere, hvor Kvartsen, Feld-
spathen. Marieglasset og mange andre
Herligheder glimtede mig imøde. .Ber^s.

GF.I.81. den saakaldte Feldspath, der sam-
men med Kvarts og Glimmer danner Gra-
nit. Christ.KemiJ.34. Feldspateme er oftest

20 uigennemsigtige. TJss. Alm Geol. 6. -spat-
mel, et. (fagl.) finmalet feldspat. Sal.'

VII.850.
I. Fele, en. se Fedel. II. fele, v. se

fedle. Feleri, et. se Fedleri.
Fellejsen, en. ["fæl,ai" s(a)n] (TeIO)i-

sen. HallagerJ.49. VSO.) flt. -er. (ænyd. fæl-

lidtz (FCarlsen. Gammelkjøgegaard.T.(1876).

259); fra ty. felieisen, ældre felleis, fellis,

mht. velis, velisen, omdannelse (efter feU,

30 skind (if. II. Fel^, og eisen, jcem) af fr. va-
lise; foræld^ rejsetaske af læder; vadsæk.
VSO. 'Paa Mønt var (skomagersvenden) lens,

og Værten skyldte han, | dog trøstig sin

Randsel, sin Fellejsen fyldte han. Mich.
III.l. Schand.Fremmed ogHjemligt. (1885).
278. Meyer.

t Felleson, en. (Temeson. Moth.F142).
(vistnok fordrejelse af eng. venison, fr. ve-
naison, (kød af) vildt; kog) spækket (vildt)-

40 kød, der er overstrøet m. krydderier og
bagt i en postej. Kogeb.(1710).96. En
Gaas som en FeUeson med stacket Suppe
over. Kogeb.(1731).71.
Felpel, subst. ['fæl'Ka)!] (Velhel. Funke.

(1801)J.619). uden flt. (fra ty. felbel, felp,

af ital. felpa; fagl.) langhaaret fløjl (der

fx. bruges til cylinderhatte). OpfB.WII^39.
YareL.*217.

I. Felt, en ell. (sj.) et (Moth.F132.
50 Schack.213. Ploug.1.5). [fæl'd] (foræld, (i

bet. 1) Feld [fæl'l flt. -e). (glda. feld; fra
mnt. velt, ty. feld, jf. Feldspat samt -feld

[-ifæl'd] i stednavne som Gisselfeld, Rosen-
feld osv. (JohsSteenstr.DS.61); stnl. II. Felt

II fk. allr. i glda. ved indflydelse fra Mark;
»i. h. t. intk. jf. SV. fait, n., samt II. Felt)

1) aaben mark eU. flade; aabent ter-

ræn. *AU han stander i Odderskær, |
han

lyder (o: blæser) alt over de Felde.DFU.
60nr.2.14. Moth.F132.

fl
nu kun i tidtr. paa

ell. (jy.) til fri felt, i aaben mark. hvor-
imod Mynderne, tavse og uden Næse, paa
fri Felt indhenter Ræven. Bogan.I.166.
FeUbJ.28lJV.139. Fri Felt. Aakj.(bogttiel.

1905).

2) (sj.) slagmark; kampplads, (bil-

IV. Rentrykt »/g 1»M 56
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ledl. :) (vi har aldrig villet) saare den Værge-
løse, den, som ligger slagen paa Feltet.

Schack.2lk *0g du spænder Styrkebeltet
. .

I
for at slaa tilgavns af Feltet

|
graanet

Uret, rusten T\a.ng. Ploug.1.5.

3) (ved omtydning af udtr. som drage,
være i felten, jf. drage i marken olgn. u.

Mark ; Itun i forh. m. præp.) (sted, hvor der

føres) krig; krig i aaben mark. jf: de
sidstnævnte (bestemmelser) have været gjæl-
dende for Felten og ikke for Fredsforhold.
MB.1853.220. || styret af præp. i: *I Feld-
ten de fører de Slanger (o: kanoner) med
sig. Sort.ES.Hl f>. ellers hade jeg raisted
mit Hoed og du din Jomfrudom; thi saa-

dant regner man icke saa nøye i Fælten.
Holb.MellV.lO. sa.Hh.II.541 (se u. Dukke-
skab^. (han) gik i Felten, hvor han siden
blev skudt ihiel. Robinson.1.6. (jeg) stræbte
. . af alle Kræfter at komme i Felten. Ew.
VIII.47. *Elskeren er Soldat, og Cupido
drager i Felten. Heib.Poet.VIII.68. (bag-
ladegeværer var) endnu ikke . . prøvede i

Felten i større Omfang. NPJensen.Erigen
1864.(1900).80. da han som fem og fyrre-
tyveaarig Kaptajn rykkede i Felten med
sit Kompagni. KLars.GHF.L53. (poet.) uden
efterhængt art.: *Er jeg lykkelig, naar her
i Felt

I
jeg Mennesket maa for Soldaten

g\emme?PAHeib.TJS.617. (overf:) *den, som
løber efter kiønne Piger,

|
Er i bestandig

Strid og Feldt. BaggesJ.39.
{|

(1. br.) styret

af præp. fra. Officerer . . der ifølge den
befalede (stedforandring) ankomme . . med
de resp. Troppeafdelinger fra Felten. MB.
185L36.

II
i forb. til felts ell. f til felt,

d. s. s. i felten. *Hand drømte, at hånd var
til Felts, en Krigshær saae. Holb.Paars.112.
Leonora veed nok, hvorledes Fæstninger
indtages, thi hun har ladet sig bruge til

Felts udi gamle I>age.sa.DB.1.5. billedl:

*Du gikst selv til Feldt, | Store Seyers
Helt.Brors.98. nu især (overf.) i udtr. drage
til felts ('mod nogen ell. noget^, rette et

angreb (mod nogen ell. noget). I Stedet for
at give ham Ret forsvarede Otto Kunsten,
hvorpaa H. med stigende Vrede drog til-

felts imod den. Goldschm.IV.lOl. Schand.O.
1.113. ADJørg.ILllO. Saa drager han med
kraftig Bitterhed tilfelts mod den politiske
Jammerlighed under Hundredaarskrigen.
VVed.BB.373. jf: *Saa til Felts mod
AiisiokrKter.PAHeib.VS.598. ligge til

felt (s), (nusj.) være i krigen. S&É. overf:
*Her jeg gandske vist vU vinde,

|
Hvor

for mig du laae til Feldt. Brors.^80. især:

ligge tfl felt(s) mod (nogen ell. nogetj, ligge

i strid med (nogen ell. noget); føre kamp med.
flere af hans Partie ligge til feldts imod
Jesuiterne. Gram.Breve.220. *Der slaaer du
(o: djævelen) op din Telt,

|
Der ligger du

til feldt
I

Mod Gud og alt hans Rige. Brors.

64. Kampm.ChrIII.152. at ligge tU Feldts
mod den nyere Skole. Ørst.Br.1.226.

II. Felt, et. [fæl'd] flt. -er IfælOdar] ell.

t d. s. (Spilkbog.(1786).204). {glda. feldt; fra

ty. feld, sa. ord som I. Felt, opr. om afgrænset
stykke af en inark)

1) afgrænset del af en flade (i reglen

af kvadratisk ell. rektangulær form), (gul-

vets) hvide og sorte Felter. Winth.IX.281.
(altertavlen har) nogle og tyve Felter med
ligesaa mange Billeder af Frelserens Liv.
Holst. III. 5. Opad Bakkerne paa begge
Sider strakte Markerne sig i brede Felter,

10 der henimod Modningstiden gav Egnen
et spraglet Udseende. Pont.SM.3. Ved 2
Linier parallelle med Endelinierne deles
Banen (o: til kurvbold) i 3 lige store Fel-
ter. Gymn.IL127. den alfabetiske Række-
følge, hvori Partierne anbringes i Felterne
paa Stemmesedlerne. LovNr.l39^^U1920.§
24. (dominobrikker er) afdelt i 2 lige store
(kvadratiske) Felter. SaU VI.298. jf. bet. 3:

Tilskuernes første og store Bud er: „Du
20 skal holde dig borte fra selve Flyvefeltet I"

. . vi har herhjemme under . . Flyvninger
set Feltet besat af et uvedkommende Pub-
likum, der ikke anede, hvad det udsatte
sig ior.PoV^161911.5. || om de forsk, far-
vede kvadrater paa skak- ell. dambræt olgn.

Skak.(1773).7. Spillebog.(1786).204. Skak-
brikkerne er . . hvide og sorte . . ligesom
Felterne paa Brættet. Skak.(1916). 6. \\ ^
mellemrum ml. riffelgangene i riflet skyts, en

30 Riffel trænger til Opfriskning, naar . . den
er bleven udslidt og ujevn paa Felterne,
saaledes at den ikke længere giver sikkre
Sknd. MB.1830.115. SaUVII.857. j| (bogb.)

afdeling paa ryggen af et bogbind, spec. : til

titel og forfatternavn; titelfelt. MO. D&H.
2) (herald.) dels om de forsk, inddelinger

paa et vaabenskjold, dels om fladen, hvorpaa
et vaabenmærke er anbragt; bund; grund.
det Danske Vaaben, som er 3de blaa Leo-

40 parder med 9 røde Hjerter om sig i gult
Felt. SøkrigsA.(17.52).§810. HaHager.41. to
korslagte Dødningeben i sort Felt. Ing.EF.
V.137. *Han kommer hid, — den stolte

Helt
I

Med Frankrigs Lilier i sit Felt.

Recke.FJ.22. Skal et Vaaben beskrives,
maa altid de øverste og højre Felter næv-
nes først. PBGrandjean.Heraldik.(1919).57.

jf: Feldtet (o: paa et ordenstegn) er rød,.

Randen hlsia.e.ExtrRel.^^/il722.6. ogs. om
50 flagdugs grundfarve: *det danske Flag,

|

Det hvide Kors midt i det røde Felt. Heib.
Poet.IIL170.

II
i videre bet. om (bag)grund,

hvorpaa noget tegner sig ell. træder frem
(især om himmelhvælvingen). *Rosenborg .

.

sig hæver
|
Bag grønne Træer paa Him-

lens lyse Felt. Heib.Poet.VI.246. *Man skim-
ter det azurblaa Felt (o: himlen)

\
Iblandt

de Blade smaa, som skjælve. smst.IX.338.

•Millioner Kloder svæved
|
Klare paa det

60 dunkle Felt. PalM.VIIL20. *du høje Him-
meltelt,

I

Med dit vide, stjernestrøede Felt.

Recke.SB.39. jf : 'Mod Syd sig speUer Sko-
ven

I

I detya.tredeFelt.Winth.1.158. overf:
Tegner disse Digte et nyt Fysiognomi paa
den danske Literaturs Felt. Schand.Ti .11.

389 (jf bet. 3).
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3) omraade; gebet; strækning. Der
var et Felt i Malms Hjerte, hvis Indhold

i"
eg nok anede, men hvor han aldrig havde
ørt mig hen. Bergs.PP.156. De faa Gange,
hvor grønne Felter hos Jacobsen er Led
i et Landskab af større Udstrækning. S
HallarSynselenienterne iNaturskildringen hos

JPJac.(1921).133. især: omraade for aan-
delig ell. legemlig virksomhed; virkefelt;
arbejdsfelt. 'Du (o : Drachmann) kan mér
end blot glimre med Sproget I . .

|
paa et

større Felt skal Du vinde din Sejer. Kaa-
lund.353. Saadan var det Erik malte . .

men kom han udenfor og forsøgte sig

paa andre Felter, fik han snart en . . For-
nemmelse af, at han var ude paa Laan
hos Andre. JPJac.II.lo5. (jeg vil) med For-
ventning imødese Resultaterne af Deres
fortsatte Forsøg paa det her berørte Felt.

Pont.LP.VI.91. et Overblik over de mange
Felter, som Jernindustrien omfatter. 5eW
Tid."/al904Aft.l.sp.6. baade paa de Felter,

jeg har berørt, og paa sjxdre. Byskov.M.v.
m. ejendoms-pron.: (han) mente, at den
videnskabelige Virksomhed var mit egent-
lige Felt. Schand.0.1.212. Hver Vilje sættes
ind paa sit Felt for at overvinde Van-
skeligheder, fysiske og moralske. Ingen
tør gribe over paa den andens Omraade.
KLar8.L.12. *Jeg er ingen nobel Helt,

|

det er ikke just mit Felt. Hjortø.(BerlTid.
KvPlzl919.2.sp.2).

II
(bjergv.) areal, inden

for hvilket der maa drives gruber; grube-
felt. SafVILSoo. jf.: Ganges Længde i

Strøgretningen (o: vandret) kaldes deres
Udstrækning i Felt. sm8t.IX.409. H (fagl.)
1. omraade, som paa een gang kan overses

fx. i en kikkert ; synsfelt. SaU VII. 855.
2. elektrisk, magnetisk felt, rum,
hvori der virker elektriske ell. magnetiske
kræfter (jf. u. Atmosfære l.i^. Paulsen.II.
203.284. SaUVII.855.

4) (rid.) det samlede antal heste, som
deltager i et løb. IdrætsB.II.819. Fjerde
Løb bragte et smukt Felt paa syv gode
Heste. Pol."'/6l910J.sp.7. „Cherry Girl« ..

lagde sig straks i Spidsen og løb helt fra

det øvrige Felt. snist.yil920.6.sp.2. ogs. om
antal af ridende jægere i hubertusjagt: Ræ-
ven førte nu Feltet ned gennem Ulvedalen
mod Kirsten Pils KUde . . Det store Felt
med de røde Frakker . . saa prægtigt ud
i den smukke Novemberskov. Æer7rtd."/ii
1906.Aft.2.sp.2.

II overf., om deltagere i fod-
sportløb. Fra 6 kjøbenhavnske Fodsports-
foreninger mødte 13 Hold, hvert Hold paa
6 Mand . . Paa Strækningen herfra mod
Hjortekærshuset blev Feltet som sæd-
vanlig stærkt spredt. PoZ."/3i908.4.

Felt-, i ssgr. [ifæld-] i de fleste tilfælde

af I. Felt 3
II

a/" anden oprindelse er bl. a.

Felt- 1 Felt-bord, -seng, -stol, hvor det paa
ty. er omtydet af ældre fait-, mht. valtstuol,
^l til at folde sammen. || kun de vigtigste

ssgr. er medtagne; udeladt er /"x.Felt-bager(i),

-gudstjeneste, -haubits, -jæmbane, -kappe,

-kedel, -manøvre, -slagter(i), -udrustning,
-uniform, -apotek, et. (nu næppe br.)

transportabelt apotek (2), der følger m. en
hær paa feltfod. vAph.(1764). VSO. MO.
j/.Feltapoteker. MB.1823J263. -arbej-
de, et. ^ arbejde, der udføres af en krigs-

førende hær i militæi-t øjemed (fx. broslag-

ning, anlæg af jæmbaner, feltbefæstnings-

antæg). Fodfolket maa i Krigen selvstæn-
10 dig Kunne udføre lettere Feltarbejder.

Feltarb.l. -armé, en. ^ d. s. s. -hær. Sal.^

VII.855. -artilleri, et. ^ den del af ar-

tilleriet, der er bestemt tU at anvendes ved
felthæren (mods. FæstningsartiUerij. EPont.
AtlasJI.162. MO. OpfB?II.184. -batte-
ri, et. ^ feltartilleriets mindste taktiske af-
deling (jf Batteri I.3;. MR.1S09.211. Mil
Conv.IIlJ26. SaUII.750. -befæste, v. H
(især i perf. part.) forsyne med feltbefæst-

20 ning (2). Kampen om Kjøbenhavn (der
tænkes feltbefæstet) vil blive kort. Hørup.
11.239. Anlæg af en feltbefæstet Stilling.

SaVVII.856. -befæstning:, en. }& \) an-
læggelse af fæstningsværker under selve kri-

gen efter det øjeblikkelige behov og med de

forhaandenværende midler. MB. 1845. 155.

SaUVII.856. 2) fæstningsværk(er), der er

anlagt paa denne maade (jf. -værk). Ingen
faar os til at bløde bag Feltbefæstninger

30 til Fordel for Sædelighedssag, Rigsdags-
debatter eller Tivoli. Drachm.FJ.230. Mil
Tidsskr.1904.393. -bereder, en. se Fel-
bereder. -bind, et. (f -binde. ExtrRel^Vi
1722.6). (jf. ty. feldbinde; nu næppe br.}

a (arm)btnd, der bruges som felttegn (1).

det tydske Feltbind . . som han . . naar
Tydskerne vare i Staden, vilde binde om
slg.CBernh.V.214. MilConv.III.29. -bord,
et. {efter ty. feldtisch, se u. Felt-; nu næppe

40 br.) bord, som kan slaas sammen. Moth.F132.
VSO. den halvdrukne Rytter (slog) i Felt-

bordet og sang.Ing.VSJII.52. MB.1832.
72. et Par gamle Stole og et Feldtbord.
Winth.VIII.251. -bro, en. ^ bro, der byg-
ges i militært øjemed afen hærpaa feltfod. Mil
'TelmO.39. SaUVII.857. 7/. : Reglement for

Feltbroevæsenet. MR.1838.97. -degn,
en. ^ (1. br.) medhjælper hos en feltpræst.

Ernst Trier havde i 1864 været „Feltdegn"
50 og tit ført Ordet tU Soldaterne paa Fyn.

SchrøderJF.228. -dyg^ig^, adj. (nu næppe
br.) egnet til krigstjeneste; krigsdygtig. MB.
1851.258. smst. 1853. 284. -esse, en.

(til krigsbrug indrettet) transportabel esse,

HaandvJ212. Alle smaa transportable Esser
betegnes med Navnet Feltesse. T7a^»j.Tefcn.

120. Sal* VII.484. -fane, en. (ænyd. d. s.

(DaViser.nr.32.30); 1. br) krigsfane. (hun er

ingen) Kopi af en Jeanne d'Are, som vil

60 svinge Feltfanen og ombringe Fjender
massevis. DrachmJFJl.299. -flaske, en.

^ flaske (af glas, ler, metal osv., i reglen

af fladtrykt form og omgivet af et beskyt-

tende dække), hvori man kan medføre drikke

paa marcher olgn., og som hører til en sol-

dats udrustning. MB.1809J208. HolstJVJ8.

6«»
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*(han tog) Feltflasken frem og holdt den
for sin Mund,

|
tog sig et dygtigt Drag.

Schand. UD. 88. Bønnelycke. Sp.42. billedl.

:

Humeuret godt og det er den bedste Felt-

flaske. HCAnd.VIII.4. t -flygtig, adj.

{ænyd. d. s.; fra ty. f feldfliichtig) som er

rømmet fra hæren; som er overløber. Moth.
F132. Steen Sture sMeldede Svante Nielsen
for en feldtflygtig Manå. Holb.DH.L782.
-fod, en. kun i forb. paa feltfod, ^ i

krigsberedt tilstand; paa krigsfod. Officerer-

ne ved de Tropper, hvilke (er) satte paa
FeMoå. MB.1788.192. Man maa tage til

Takke med det Nødvendige, naar man er
miaFemoå. Heib.TB.nr.34.6. En Soldat paa
Feltfod er reduceret til et halvt Dyr i en
Bunke Klæder, som et Ladegaardslem
vilde afvise med Selvfølelse. Drachm.DG.
83. Becke.DE.132. \\ overf.: i tilstand af
ufred og strid, med min ældste Søster . .

levede hun bestandig paa Feltfod. Ifawc^.

MfB.27. Indtil videre har jeg taget Parti

med Philosophien, og er saaledes paa Felt-

fod med Exegesen. Schack. 204. Brandes.
III.244. Ethvert troende Menneskes dag-
lige Liv skal være et Liv paa Feltfod mod
I>]æyelen.VBeck.LK.I.341. ogs.:ien tilstand,

der minder om livet i felten; uden fast op-

holdssted ell. m. savn af de sædvanlige for-

nødenheder og bekvemmeligheder olgn.

havde store, rummelige Værelser, men
da han levede paa Feltfod, havde han
ikke faaet dem ordentlig møblerede. Tops.

11.167. En Gang ugenlig . . samles disse

Mænd til et fælles, yderst spartansk Maal-
tid . . et Maaltid paa Feltfod. Brandes.X.
160. (spøg.) m. tilføjet adj.: Jeg traf min
Familie paa en uhyggelig, ynkelig, gar-

dinløs Feltfod. CBernh.X.39. -graa, adj.

(dannet under verdenskrigen efter ty. feld- 40 jægere,

grau) 1) betegnelse for de tyske uniformers
graa farve. jf. : *En feltgraa Klynge, |

som
drak og haiideå. NJeppesen.SS.40. 2) brugt

substantivisk. 2.1) tysk soldateruniform, jeg
(møder) op i min „Feltgraa". SdjySold.150.

jf. bet. 2.2: *Frem stormer man. Af Pig-
traad knap en Rest;

|
Jordsmonnet revet

op og blodbesmurt;
|
Bunker af Feltgraat

lagt som Løv i Blæst. Børd.(Kbh.^^/il918,

Micha (er) skildret som himmelsk Felt-
herre: al Himmelens Hær staar hos ham
ved hans højre som ved hans venstre Side.
Brandes.MB.380. FrPoulsen.F.117. jf: den
Fugl, der viser Tegn paa Svaghed, ud-
søge Rovfuglene sig med Feltherre-
Blik til Bytte.Frem.DN.392. Hans . . stren-
ge Feltherremine . . røbede den gamle
KxigeT. Ing.EM.I.Ul. -herre-inde, en.

10 (nu næppe br.) en feltherres hustru. Jeg
hafde . . dend Ære at kysse da værende
Felt Herrindens Fiaanå. Æreboe. 143.
-herre-stav, en. ;^ kort kommandostav,
som en feltherre fører som tegn paa sin vær-
dighed (jf. -marskalstav; især om udenl. for-
hold), en aldrende Herre . . med Slotsbe-
falingsmændenes Feltherrestav i Haanden.
Ing.EM.II.5. Schand. 0. 1. 33. Sal. X. 793.

-liore, en. (foræld.) løsagtigt fruentimmer,
20 der følger med en hær. Moth.Fl32. VSO.
-hospital, et. (nu næppe br.) feltlasaret.

MR.1788.184. VSO. MO. -hue, en. ii 1)

(nu 1. br.) hue, der bæres af en soldat, naar
han ikke er i tjeneste ell. under gevær. MB.
1811.120. MilTekn0.70. S&B. Feilb. 2) (nu
næppe br.) militærkasket; kepi. S&B. Meyer
(u. Kepij. t -hytte, en. soldaterbarak (jf.
-vagthytte;. Moth.F132. vAph.(1764). S&B.
-hær, en. ^ til krigsføring i aaben mark

Han 30 bestemt (del af en) hær (jf. -armé^. Napoleon
havde tilintetgjort Preussens Felthær og
faaet de fleste af dets Fæstninger ovex-
givet. MPont.A13.49. Sal.WII.855. -ho-
vedsmand, en. (foræld.) d. s. s. -oberst 2.

en fremmed Felthøvedsmand, man havde
indkaldt (opkastede) sig til Herre i Staden.
KrErsl. Oversigt o. Middelalderens Hist. III.

(1895).7. -jaeger, en. tét (nu kun om udenl.

forhold) opr. om de til krigstjeneste indkaldte

der inddeltes i kompagnier; spec:
medlem af et beredent korps bestaaende af
jægere ell. forstmænd, brugt til kurertjeneste.

MB.1790.342.(jf.1805.124). De preussiske
Feltjægere have . . Rang med en Com-
mandeersergeant.MiiConv.m.56. SaU VII.
858. t -jsern, et. fangelænke, bestaaende

af to forbundne bøjler, der spændes om haand
og fod. ArkivMus.1.482. S&B. -kanon,
en. ^ (mindre) kanon, der anvendes i felt-

l.sp.5). 2.2) person i tysk graa uniform; 50 artilleriet. Holb.Meltind.II.354. Goldschm.V.
tysk soldat. *To Feltgraa stod . .

|
paa Vagt

NJeppesen.SS.28. jf.: „Der kryber en hel
Battaljon på min bare Krop; de både bo-
rer Mineskakter og graver Skyttegrave!"
^Er det de Feltgrå?" „Nej, det er de
sorte Husarer". Børd.BH.153. -herre, en.

{ænyd. d. s.; efter ty. feldherr; nu især O)
højestbefålende over en krigsførende hær; hær-

fører. Holb.DH.II.313. Feltherren stillede

sig for i Spidsen af en Krigs-Hær, som 60 vaarsalat, fettekaas, Valerianella olitoria Poll.

261. SaVVII.858. -kasse, en. (nu næppe
br.) en krigsførende hærs pengekasse. VSO.
slige Udgifter (skal) af Feltkassen . . ud-
vedes. MB.1808.529. S&B. -kirurg, en.

(nu næppe br.) kirurg, der gør lægetjeneste

i en krigsførende hær (jf. -læge og -skær^.

Drachm.DM.171. -krig, en. ^ krig, der

føres i aaben mark (mods. Fæstningskrig^.
SaVVII.859. f -krop, en. _[L1]..^ tandfri,

med den fuldkomneste Orden lystrede

hvert et Yvak.JSneed.II.62. Feltherren
Johan Rantzau og andre høie Officerer.

Mall.SgH.97. Heib.Poet.VIII.68. (Tiberius)

var . . ingen slet Feldtherre, men sikkert

en feig Soldat. Hauch.DV. 1. 7. Profeten

Moth.F133. JTusch.259. FJCJensen.Have-
bog.(1876).129. -kokken, et. i^ transpor-

tabel kogeindretning til brug for en hær paa
feltfod. vAph.(1759). MilConv.III.37. Sal*

VII.859. -lazaret, et. id bevægeligt lazaret,

der følger med en krigsførende hær (jf. -hos-
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pitalj. MB.1808.469. Han laa let saaret

paa Feltlazarettet i Augustenborg. IngÆF.
V1II.169. SaUVII.8o9. -lejr, en. (ænyd.

d. s. (HMogens.).; nu 1. br.) lejr, der slaas

af en hær paa feltfod. Moth.F133. VSO.
MilConvJIl.37. -levned, et. (nu næppe
br.) d. 8. 8. -Uv. Eolb.Ep.IV.429. O -liv,

et. dels om maaden, hvorpaa der leves i felten,

dels om den del, som en person tilbringer af
sit liv i felten ; Icrigerliv. (de var) opdragne
alene i Feldtlivets Tummel og blottede

for al Aandsdannelse. Engelst. Forsv. 263.

BergsJ^P.oTS. Han havde under et fler-

aarigt Feltliv faaet Ud- og Sværddaaben
paa sin første store Fejde. l)rachm.KW.21.
Bist.ER.37. -læge, en. (nu næppe br.)

læge, der gør lægetjeneste i en krigsførende

tuer (jf. -Érurg og -skær^. VSO. HCAnd.
XIJ210. Aller.II.58. -ma^et, en. [II.3]

(fys.) elektromagnet, som udgør et led af en

elektrisk maskine. Scheller.MarO. -mar-
skal, en. (ogs. -marskalk. Moth.F133. Bre-
dahl.III.142. -marchal (-marschal): MB.
1754.131. Goldschm.BlS.III.406. ALiljefalk
ékOLutken. Vor sidste Kamp for Sønderjyll.

(1904).26). (ænyd. feltmarskalk; efter ty.

feldmarschall (fr. maréchal de camp^; nu
kun om udenl. forhold) officer, som har
overkommandoen over en krigsmagt; feltherre;

nu kun som titel for ihændehaveren af den
højeste militære værdighed i en stat (især

Tyskland). MB.1702.101 ,1836.160. Bredahl.

111.142. Karl den niendes og Gustav
Adolfs trofaste Kriger, Feltmarskalken
Herman Vrangel. NBache.NordensHist.III.
774. 'ifald jeg sikkert følte . . at Feltmar-
schal von Moltke

|
Livet fuldt repræsen-

tered —
|
ja, saa var jeg om en Hals,

|

in absurdum TeduceTet.Schand.SD.157. den
sidste Øverstkommanderende for den
østerrig-ungarske Armé . . Feltmarskal
Hermann von Ko-vesz. NatTid.^^I%1921.M.
5.sp.4. -marskal-stav, en. kommando-
stav, som en feltmarskal fører som tegn paa
sin værdighed (jf. -herrestav og Marskalstav^.
SaZ.* VII.859. -musik, en. (nu næppe br.)

militærmusik; især om larmende musik af
trommer, piber, bækkener osv. vAph.(1764).
den saa kddede Janitschar- eller Feltmusik.
HaUager.49. VSO. de til Feltmusik henhø-
rende Metal-Instrumenter. MB. 1831. 123.

t -mær, en. stridshest. Saaledis talte og
AchiUes udi Striden tU sine Felt-Mærre.
Holb.Paars.186. -mæssig, adj. 'jii som
stemmer med reglerne for livet i felten. Skyd-
ning i sluttet Orden . . udføres saa vidt mu-
ligt med krigsstærke Delinger . . med felt-

mæssig Oppakning. jSfcydere^i.2 7. -navn,
et. (efter fr. nom de guerre ; nu næppe br.)

egl. : naim, som en soMat tidligere antog i st.

f. sit virkelige navn, naar han traadte i

krigstjenesten; paataget navn; pseudonym.
(Abrahamson) betegnede sig (i Bahbeks
„Tilskuer") med et Aleph, hvor han ikke
brugte sit gamle Feldtnavn H. J. (Hans
Johansen). Bahb.E.IV.341. -oberst, en.

(ogs. -oversteg, {fra ty. feldoberst(e), jf.
-øverste; foræld) 1) d. s. s. -herre, jf.: man
(finder) mindre Hofmod udi (Epaminondas'

)

Felt-Overstes Telt, end udi Diogenis
TøndiQ. B:olb.EhJI.571. 2) anfører for et

korps (af landsknægte olgn.; jf. -høveds-
mand^. Naar en Fyrste behøvede Tropper,
udnævnte han en anset Krigsmand . . til

sin Feltoberst. iSai.XZ.^46. den kejserlige

10 Hærs Feltoberster og Høvidsmænd. SMich.
Dø.41. -pibe, en. 1) (nu 1. br.) (kort) to-

bakspibe, der egner sig for soldater i felten.

Blich.II.146. han udpustede vældige Røg-
skyer af en UUe sort og forbrændt Felt-
pibe. TAowia.Xff.i60. Drachm.DG.64. 2)
(foræld.) navn paa et blæseinstrument, se

TroelsL.'VI.131. -post, en. ^ post, der
besørger breve osv. til og fra en krigsførende
hær. intet Brev maae afgaae med Felt-

a) posten, naar det ikke er forsynet med et

authoriseret . . Segl. MB.1808.500. Den føl-

gende Feltpost bragte . . Breve fra begge
hendes Sønner, der havde kæmpet om-
trent paa samme Tid. Goldschm.VlI.435.

jf.: *en Stilling på Feltpostkontoret.
Børd.GK.52. -provst, en. ;^ (nu 1. br.)

overordnet feltpræst, i Fredstider (er) ingen
Feldt-Provst eller Feldt-Præst ved den
norske Milice . . &nsat. MB.1712.211. smst.

ya 1812.440. BiogrLtx.VI.545. Sal.^VII.859.
-præst, en. a præst, der følger med hæren
under krig. Moth.Fl33. KlevenfBJ.172.
Bagges.NK.310. Etlar.GH.II.35. Helveg
var i Krigen Feltpræst og derefter 1850

—

64 Præst i U&åeTslev. Bosendal.D.IL90.

II (^j-) o»» hedenske forhold : Alexander (den
store) . . foretog intet vigtigt uden med
sin Feldt-Præsts . . Forespørsel. ffoift.^.

III.172. -raab, et. I) O raab, som udstødes

40 af kæmpende soldater (fx. som signal til

kamp, som samlingstegn ell. til indbyrdes op-
muntring ; jf. -skrig 1 j ; krigsraab. *Kongens
Fryd og Landets Vel | Danske Krigers
Feltraab være. Bahh.Toi-d.107. || nu især

overf: løsen; devise (2). Feltraabet: Frihed,
Lighed ogBroderskab.-Brandes. V.25. Høffd.
LT.79. 2) ^ ord, der meddeles soldaterne

for at bruges som kendingstegn over for vagt-

poster, patruljer olgn. (jf. -skrig 2). MB.
50 1810.573. Du høitidelige Stilhed før Slaget,

lad det være Bønnens, der ikke udsiges,
lad det være Feldtraabets, der hviskes.
Kierk.VI.312. Som om det var et Feltraab,
gik det fra Mund tU Mund, . . at Dejeuneren
skulde finde Sted i den „runde Kolonnade".
Schand.IF.5. I Fredstid anvendes Feltraab
i Garnisonstjeneste. iSaZ.'FJ/. 859. overf.:

•Vi kender hinanden, kan Feltraabet spare.

Drachm.VD.313. -senff, en. {ænyd. d. s.

60 (HMogens.); efter ty. fddbett, se u. Felt-;

jf. Foldeseng) let transpotiabel seng (der kan
slaas sammen). Moth.F133. Sancho sov sam-
me Nat paa en Feldtseng i Don Quixotes
Kammer. Biehl.DQ.IV.329. I Soveværelset
stod den Feltseng, Napoleon havde be-
nyttet ved Marengo og Austerlitz. NPJen-
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sen. Napokon. (1904). S35. VortHj. IV2. 1 7.

-skanse, en. (f -skans. vAph.(1759)). ;»;

(nu 1. br.) (som oftest lukket) skanseværk, der

udgør et led af en feltbefæstning. VSO. MO.
SaUyiI.860. -skrig, et. {ænyd. d. s.; nu
næppe br.) 1) d. s. s. -raab 1. Feltskriget
skal være: Per Canåii. Holb.Tyb.V.6. Hen-
riks Navn er Feldtskriget hvormed han
kalder de modløse tU Vaaben. Falsen.Idda.

SO. de udstødte Feldtskriget (1871: de
havde raabt nå til Slag). lSam.l7.20(Lind-
berg), Aller.II.59. || overf. Kongens Inte-

resse, Hans Majestæts høje Fordel ere
Talemaader, som . . ere blevne Embeds-
mænds almindelige Feltskrig, naar de
drage til Felts imod deres Medundersaat-
ter.PAHeib.US.46. 2) d. s. s. -raab 2. Moth.
F133. *Feldtskrig siger jeg,

|
Flux, eller

og jeg støder eder ned. FrSchmidt.ND.
295. *kun paa dette Feltskrig

|
Du aabner

Fæstningen. Oehl.XVI.146. -skyts, et. (f
-skyt. Moth.F133). ^ feltartilleriets skyts;

feltkanoner. VSO. ExercArtil.(1804).5. *Det
er en Deling Feltskyts, som

|
Rask ruller

frem i Eælsker. Holst.IV.66. SaVVII.860.
-skær, en. [-|Sgæ'r] (nu 1. br.: -skærer.

r-iSgæ-Orar] Holb.Hh.I.133. VSO. Brandes.
1.123). {ænyd. feltskærer; efter ty. feld-

scher(er) ; foræld) egl. : badskær, der gjorde

tjeneste ved hæren som saarlæge; i videre bet.

om ikke medicinsk uddannet læge; kirurg.

I (skal) siden tacke os, ligesom en Patient,

der stræber først mod Fæltskiæren (men
siden takker). Holb.Jean.IV.6. Wess.134. Ik-

ke Doktor, jeg er kun en simpel Feltskjær.
Blich.III.534. PalM.IV.364. Goldschm.II.5.

Drachm.D.25. -skær-svend, en. (foræld.)

vAph.(1764). En uerfaren Feltskiærsvend
. . slog en Aare paa min høire Arm. Tode.

ST.I1.108. PAHeib.Sk.IIL232. -slag, et.

ftt. d. s. ell. t -e (Overs, afHolb Levned.65.
Mall.SgH.242). {ænyd. d. s.; nu især foræld)
slag i aaben mark ml. to krigshære. JJuel.
419. I skiller Verden ved en Mand, der
har vundet over fire tusinde Feldtslag.

Holb.Tyb.V.U. Ew.VIII.83. PAHeib.US.
593. Heib.Pros.X.42. jeg havde begyndt
Verdenshistorien med Klodvig, hvis Felt-

slag vedkommende Adjunkt forlangte kro-
nologisk Redegjørelse for. Schand.0. 1. 44.

II (^j-) o»* slag i al alm. udi det Felt-Slag
ved Femern. Holb.DH.II. 911. -slange,
en. {ænyd. d. s.

; foræld.) lang og tynd gldgs.

feltkanon. Moth.F134. VSO. MO. Aarb.1888.
186. DBruun.Krig.II.(1909).102. -soldat,
en. (1. br.) (officeren var) brav og støt, en
ypperlig Feltsoldat og elsket af Folkene.
Baud.QK.321. -spat, en. se Feldspat.

-stol, en. {efter ty. feldstuhl; se u. Felt-;

jf. Foldestol) stol (med ell. uden ryg), der

kan foldes sammen. Moth.F134. VSO. Felt-

Stole med Ryg. JJfE.i855.270. Etlar.GH.I.
16. Bergs.PP.532. en sammenslaaet Felt-

stol. Powf.LP.FJJ.55. Moder maatte tage
hende under Armen og gaa paa Volden
med hende hver Dag. Paa den anden

Arm bar Moder hendes Feltstol. AndNx.
DB.103. -stykke, et. 1) (foræld.) feltka-

non, et anseeligt Fod-Folk, som var for-

syned med 80 Felt-Stykker. Holb.Hh.1.110.
Mall.SgH.336. VSO. MO. 2) (nu næppe br.)

stykke militærmusik. VSO. -tegn, et. {ænyd.
d. s.) 1) J8c i al alm. om kendetegn, der bæres

af soldater i samme hær. VSO. *Nu er du
(o: en nylig hvervet soldat) bleven stolt,

10 fordi du bærer
|
Felttegnet, Rudolf. Oehl.

D.S6. en Granbusk i Hatten ved hvert
Øre var Feltteguet.FrHamm.Adel.il. 80.

SaUV11.860. 2) ^ en officers sabelkvast.

MB.1741.777. Hallager.49. Goldschm. III.
209. Bist.S.83. Sorgen anlægges ved at

Hærens Officerer . . bære sort Krepflor

om Felttegnet og om venstre Underarm.
KundgHær.*°ld898. 3) (nu næppe br.) fane,
standart olgn. dette feld-tegn (o: Danne-

20 brog) . . var faldet ned af himmelen eller

skikket . . af Paven. Holb.DNB.694. rundt
om i Salen sees Vaaben og Felttegn, deels
ophængte, deels l\ggenåe.Becke.KL.104.jf.:
hendes Gud . . har været med vore Faner
og Felttegn. Goldschm.BE.40. overf. : Hvert
Symbolum, Confession, Konst -Terminus
vare da som Felt-Tegn, hvorunder man
indrullerede sig. Holb.Kh.blv. 4) (sj.) ken-

dingssignal; løsen. Leth.(1800). -telegraf,
30 en. ^ telegraf, der anlægges af en krigs-

førende hær i militært øjemed. OpfB.^II.554.
Aller.II.59. -tillæg, et. ^ lønningstillæg,

der ydes hærens officerer og underofficerer
(undt. underkorporaler), naar de er i felten.

MB.1808.473. Lov^*/sl870. SaUVIl.861.
-Reneste, en. ^ (øvelse i) udførelse af
de i felten forekommende opgaver. MB.1806.
444. Skyderegl.70. Med nogen Spænding
havde jeg imødeset vor første Øvelse i

4oFelttieneste.Bønnelycke.Sp.l55. -tog, et.

flt. d. s. ell. t -e (Holb.Kh.563. HCAnd.II.
139). (^ ell. CP) felthærens rykken i marken
og foretagender imod fjenden; spec. om selv-

stændige afsnit (m. h. t. tid ell. sted) af en
hel krig. Jeg reiste derfra for at følge
Hans Tsariske Maj't paa felttoget imod
Tyrcken. JJuel.3. Derefter giorde han, for

at lære Krigskonsten . . et Feldttog med
den keiserlige Krigshær.Wand. Mindesm.

50 1.377. et Par Officerer . . der . . havde
gjort et Felttog med i Sydamerika. Hauch.
MfU.ll. Schand.IF.161. SaUVII.861. bil-

ledl.: saa har jeg da altsaa fortalt om mit
første Felttog i Amors 'Regmxent.Scharling.

N.366. overf. : Den Tilslutning, (Berg) vandt
under . . sit første- store Felttog (1871 i

Jylland og paa Fyn). EHenrichs. CB. 47.

-tros, et. (nu næppe br.) en felthærs tros

(jf. -tø]). Moth.Fl34. VSO. f -toj, et. d. s.

60 Moth.F134. heele Krigs-Hæren med Styk-

ker og Felt-Tøy kunde gaae over Belted.

Holb.DH.III.257. (han) gav Befalning til

at folde Telterne sammen, og at kaste

Feldt-tøyet paa Vognene. 8a.HhJ.48. -terj-

mester, en. (foræld.) højestbefalende over

artilleriet. Moth.Fl34. Holb.Hh.I.120. Mil
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Conv.III.44. (I
(om iidenl. forhold) betegnelse

for en høj mUitter grad. SaWII.861. -vad-
sæk, en. (nu næppe hr.) vadsæk, der egner

iig til brug i felten. Ing.YS.IIIJ.16. -vaup^,
en. ^ 1) vagt, der holdes til sikring af en
bivuakerende eU. kanionnerende hær. VSO.
(han) var paa Feltvagt ved Stranden. Rist.

ED.13S. SdjySoldM. 2) personerne, der hol-

der en saadan vagt. *rundtomkring det
varme Baal . . |

En Feltvagt har sig Teiret. lo

Holst.IV.18. Kompagniet skal udstUle en
Feltvagt bag lÅø\en. Bønnelycke.Sp. 160.

-vagt-hytte, en. ^ (i regten af lægter

ell. grene bygget og m. halm, kviste olgn.

tækket) hytte til brug for en feltvagt (2).

Feltvagthytten var et sammentømret Halv-
tag. Bist.EB.24. -værk, et. H anlæg, der
hører tU en feltbefæstning. Sal* VII. 861.
-øverste, en. (ænyd. d. s.; gengiver ty.

feldoberst(e), se -oberst; foræld.) hærfører; 20

feltherre. vAph.(17o9).
Felake, en. [fe'lu vkg] (Teluk. [fe'lu^]

Scheller.MarO.). flt. -r. (fra ital. feluca ell.

fr. felouque; opr. arab. ord, se JurTidsskr.
1915.261) ^ lUle letbygget skib m. sejl

og aarer. Leth/1800). I Spanien benyttes
endnu Felukker, der i Reglen have to

Latinsejl. OpfB.'IIJ288. SaUVII.861.
I. Fem, en ell. f et (Moth.Fl36). [fæm']

best. f. -mea ; flt. -mer. (af II. fem ; jf. Fem- 30

mer 2) terningside ell. kortblad, der
har fem øjne. Jeg fik en Fem i Ruder.
VSO. Tærningeme rullede klingende hen
over Stenbordet . . han saae to Sexer og
en Fem. Ing.EF.II.46. Seksen, Fem'en og
Toen i HudeT.VoHHj.IVl.47. GlSpU.6.
FeiXb.IV.139. hjerter, kløver fem osv.

\

II. fem, num. [fæm'] Høysg.AG.14. (æda.
fæm, oldn. fimm, got. nmf, lat. quinque, gr.

pénte; jf. femten) tallet 5. 40

1) i alm. 'Der dansed fire, der dansed
iem,

I
Elverkongens Datter rækker Haan-

den frem. DFU.nr.7.3. Vi have ikke her
uden fem Brød og to Fisk. Matth.14.17.
(børnene var) ved femb Aars AveløChed
. . blevne saa haard nackede og selv raa-
dige. Æreboe.64. *Vor Klokke er slagen
Fem. I Kom, blide Sol

|
Fra Naadens Pol,

|

Oplys vort Hus ogli\emlVægtervers.(1784).
Kl.5. 'Søskende jeg kjender fem (o: fin- 50

grene). KrossingJD.ll. moderne Bygninger,
der . . ofte have fem, seks . . Etager. Opf
B?II.47.

(I
t foii-b. m. andre talord: (Jesus

blev) set af over fem Hundrede Brødre.
lCor.15.6. fem tusinde, fem og tyve (jf.
Femogtyveørej, fem og tredive osv.

2) i faste forb., talem., ordspr. \\ naar der
skulde spUles „16 Streger", „5 Kort og
sidste Stik", „Pluk". Halleby.174 (jf Fem-
kort samt Feilb.1.282). || dé fem sanser«)
o: følelsen, hørelsen, lugten, smagen og synet.

VS0.VI.126. Livet i de fem Sansers (o:

den timelige) Yeråen. PMøll.II.286. i forb.
m. ejendoms-pron. (nu kun i talem., se ndf.)
m. udeladelse af Sanser (ell. Sind^ ; 'denne
Hendeise fortumled rent hans fem. Bagges.

1.70. 'Med Overlæg, med aUe mine Fem,
smst.II.126. jf Oehl.1.25. have (ell. være
ved^ sine (fulde) fem sind, (foræld.)
have sin forstands fulde brug. ^æl over
dine Sina, har du de fulde fem,

| Da viid,

du kommer ei med dem i Verden frem.
Wess.261. Heraf kan Du see Sancho, at
denne Ridder ikke har sine fulde fem Sind.
Biehl.DQ.III.99. Jeg er endnu ved mine
fem Sind. Leop.EB.15. Junge. — w». udela-
delse af Sind (ell. Sanser^: *om hånd havde
sine Fem,

|
Jeg ønsked nok at viide. Cit.

ca.l720.(GkS799.103). »har I jere Fem?
|

Kan I ei Forskiel see paa Svinelaar,
| Og

Laar id F&ai?Wess.200. Zetlitz/BahbXB.
1.608). 'Odin ligefrem

i
Var ikke heller

reent ved sine fem.Bagges.1.23. Hrz.XVIII.
28. PalM.IV.400. Feilb. jf: (kongen) har
villet dræbe en fornuftig Kone, for at ægte
en anden, som ikke har dem alle fem hiem-
me. Eilsch. Overs, af Voltaire. Zadig. (1750).
108. i rigsspr. nu ncesten kun i udtr. være
ved sine fulde fem: Hrz.IV.201. en
Forelsket er jo aldrig ved sine fulde Fem.
CBemh.VIII.96. Oprigtig talt, jeg tror ikke,
De var ved Deres fulde fem, da De gjorde
de Nattevandringer. Schand. BS. 423. jf.

:

*Mon jeg drømmer?
| Og er jeg fuldt ved

mine Yeva? Hrz.GB.8. være, gaa fra
sine fem, (nu 1. br.) være, gaa fra for-
standen. *i Digter-Veddeløb

| Fra de Fem
og fra Forstanden

| Den (o : min begejstring)

tør trodse hver en anden. BaggesJI.121.
*Jeg maa dandse, jeg maa qvæde,

|
Til

jeg gaaer fra mine Fem. Heib.Poet.VII.317.
Men er Du da fra dine Fem, Menneske!
. . Hvor Du tager paa Yeiel Schaldem.CN.
174. HCAnd.X.541. S&B. jf.: 'Hver, skilt

fra sine Fem, forbandet ai de Ni (o: mu-
ser),

I
Greb Pennen ved Apollos Raseri.

Heib.PoetJX.379. „Jeg har tabt mine Fem I

Jeg tror ikke mine Øjne I" udbrød Ma-
joren omsider, gispende efter Luft. Budde.
F.93.\i ikke kunne tælle til fem 0^.,
være meget indskrænket ell. uudviklet; ikke

have meget omløb i hovedet; ogs.: være fra
sans og samling. *Hand synes som hånd
ey ret tæUe kand til Fem. HolbJ'aars.122.
•Latinske Navne du for hende fører frem,

|

Der neppe end har lært at teUe ret til

fem. FrHomJPM.22. at tænke, at vi nu vil

vende om . . er at ansee os for Tosser,
der ikke kan tælle til lem.BieU.DQJIJ7.
han er jo . . saa bly . . at han neppe kan
tælle tU Fem, naar han seerpaa et kjønt
Kvindfolk. Ing.LB.1.119. Heib.Pros.III.
235. CBer)ih.XII.194. Arlaud.574. || saa
vist ('tydeligt osv.) som to og tre er
fem, (nu 1. hr.) aldeles vist, tydeligt osv.

jeg viiser det lige saa tydeligt, som to og
tre giør fem. Biehl.DQJII.199. *Hver Døit
betadt dem skulde blive, | Og det saa vist

som to og tree er fem. TBruun.(Bahb.LB.
1.219).

II
gaa ell. staa mellem fem og

syv, (nu vist især dial.) være uafgjort; være
i uvished om en afgørelse; være i en kritisk
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ell. pinlig situation. Moth.F135. imedens det
endnu stod imellem 5 og 7 med (Niels

Klims) Skiebne, enten den skulde confis-

queres eUer ikke. Gram.Breve.207. Et Be-
viis (paa hinduens raadsnarhed) fik man et

Par Timer efter, da vore Reisende atter

stode mellem Syv og Fem, MayneReid.
Plantejægeme.(overs.l860).59. smst.151. Jeg
opgav for Frihedens Skyld mit Embede .

.

og gaar nu her imellem fem og syv og lo

har jo vel Føden og Klæderne, men slet-

ingen økonomisk ¥vemt\å. JdkKnu.TS.164.
(nu vist især dial.:) gaa mellem fem og
elleve olgn. 1. d. s. *naar vi har en mærke-
lig Patient,

|
Der just imellem Fem og

Ell've ligger (o : svæver mellem liv og død),
|

Bli'er gjerne hun og hendes Hjælp an-
\enåt. PalM.V.325. Feilb. 2. drive ledig og
ørkesløs om; ogs.: tosse rundt; være fra sans
og samling. Moth.E62. Hun løber gjerne 20

imellem ÉUeve og Fem (o: gaaer ogtokker
uden Sands og Samling). Høysg.S.285. VSO.
MO. Han løber om mellem elleve og fem
og har ingen steder h]emjne. Skattegrave-

ren. 1886. 1. 33. Han går og tumler om
meUem 11 og 5. smst. Feilb. (u. éHexe). en
fem eller elleve stykker, (dial.) som
ubestemt talangivelse, smst. ||i løbet ai nul
komma fem, (dagl.) i løbet af „^It sekund";
i en haandevending ; paa et øjeblik. Henvend 30

Dem paa Universitetsbibl. eller det kgl.

Bibi. — saa vU De i Løbet af Nul komma
fem faa udleveret det paagældende Blad
til Gennemlæsning. EkstrabWolOW.Aft.S.
sp.5.

II
lade fem være lige, se lige.

||

ordspr.: en lille fjer kan blive til fem høns,
se Fjeder.
Fem- i ssgr. ['fæm-] af H. fem || af

saadanne ssgr. er her kun medtaget de vig-

tigste; udeladt er fx. -aarig, -aars, -armet, 40

-benet, -bladet, -cifret, -dobbelt, -doble,

-etages, -fliget, -fodet, -fold, -foldig, -han-
net, -hunnet, -mastet, -master, -pundig,
-ribbet, -stavelses, -taaet; flere af disse (ell.

tilsvarende m. andre talord) er nævnt u.

sidste led ('-aarig (2) osv.). CP -aar, et. tids-

rum af fem aar. Moth.F135. *End skiøn,
hun i syvende Femaar inågik. Ing.DM.^6.
Aarhundredets sidste Femaar. Sibb.Aa.1.29.
Brandes. IX. 293. LovNr. 12S''^11 1920. §6. 50

-angel, en. (foræld.) drudefod; pentagram

(jf. -vinkel), en Femvinkel af en mystisk
kabbalistisk Figur, som i gamle Dage . .

kaldtes , . „den pythagoræiske Fem-Angel."
CBernh.III.25. -blad, en, (ænyd. d. s. ; nu
næppe br.) 3( d. s. s. -fingerurt, Moth.Fl35.
VSO. -dalers, adj. i forb. en femdalers
lap, (dagl.; foræld.) d. s. s. -dalerseddel.
S&B. -daler-seddel, en. (foræld.) pen-
geseddel lydende paa fem rigsdaler (jf. Fem- 60

mer 3, Fem-hammer, -karl, -lap, -rigsdaler-

seddelj. Hostr.EF.lI.15. Gentleman vil han
være, saa længe han har en Femdaler-
seddel. Schand.TF.I.U5. Bergs.GF.L311.
-linger, en. 1) (sj.) om mærke, frembragt

af en haands fem fingre, der var saa mange

glemte Femfingre rundt omkring paa (møb-
lerne). Bang.UnderAaget.(1890).38. 2) (dial}
3( kragefod, Comarum palustre L. (jf. u,
-fingerurt^, JTusch.293. -finger-nrt, en^
('Femfingers-. Moth.Fl35). (ænyd. femfin-
ger(s)urt) 3? navn paa krybende potentil,

Potentilla reptans L., og delvis nærstaaende
arter (jf -blad;. JTusch.182. Rostr.Flora.1.
215. SaUVII.862,

\\ ogs. (sj.) anvendt om
kragefod, Comarum palustre L. (JTusch.61),-
plettet gøgeurt, Orchis maculata L. (smst),
og droguen Herba Veronicæ (FolkLægemu.
22. jf. dog smst.II.8). -grenet, adj. især
overf.: en femgrenet greb

i
den fem gre-

nede gaffel, se Gaffel, f -hammer,
en. (vmg. ell. dagl.) femdalerseddel (jf. Blaa-
hammerj. Til Ida med en Femhammer.
(titel paa et digt).Winth.ED.37.

I. Feminin, et. se Femininum.
II. feminin, adj. [femi'ni'w; ogs., især

i bet. 2, ifemiini'w] {af lat. femininus, af
femina, kvinde, jf. Femmel) 1) CP som er
ejendommelig for kvinder, hører til kvinders
væsen; kvindelig. (Marloive) manglede
Sansen for det Feminine og Evnen til at
fremstille det. Brandes.IX.158. Fichu'et er
altid i høj Grad klædeligt og feminint..

BT.^Iil921.9.sp.3.
II

især (mer ell. mindre
nedsæt.) som modsætn. til mandig: kvind-
agtig; umandig. Faderløs fra lille Barn
af, var han bleven opdraget af Kvinder
under smaa Kaar. Der blev ved at være
noget Feminint ved hsim.Schand.O.I.177.
(Schumann) er det mindst kraftige, det
mest feminine Gemyt af de tre.RBergh.
M.64. (han har) et ejendommeligt feminint
Udtryk i Minespil og Bevægelser, SvXo.^
SD.80. Deres røde, ofte kvindagtigtyppige
Læber, deres feminine Ansigtstræk siger
mig, at de rekruteres af en blødagtig Ge-
neration. Bønnelycke.Sp.22. 2) (gram!) som
er af hunkøn ell. hører til hunkøn. De ma-
sculine og feminine Ord, der i Gen. Plur^
endes paa ium. Madv.LatSprogU47. Fe-
mininum, et. ['femijurnom] (nu 1. br^

Feminin [ifemijni'n];. flt. (i bet. 2) femininer
['femijni-'nar] ell. m. lat. bøjning: feminina
['femi|nrna] (af lat. (genus) femininum,^
kvindeligt køn; gram.) 1) det grammatiske
køn, der omfatter hunkønsord; hunkøn. JBa-
den.FrO. et bestemt Kjøn, enten Masculi-
num eller Femininum. Madv.LatSprogl.^22^
en grammatisk Tredeling af Ordstoffet, saa
at hvert Substantiv enten er Maskulinum
(Hankøn), Femininum (Hunkøn) eller Neu-
trum (Intetkøn, Hverkenkøn). Sal.XI.277.
dette ord er for det meste femininum (o ;

er oftest et hunkønsord)
\
Adjektivet qva-

drupes bruges som Substantiv i Feminin.
Madv.LatSprogU39. Saaby.'' 2) ord, som er

af hunkøn; hunkønsord. AUe Ord af femte
Declination er Femininer. Madv.LatSprogl.'
53. Feminina ere fremdeles nogle . . By-
navne, smsi.56. 3) ('CP, spøg.) kvinde. Han
var lille, men der fandtes intet Femininun*
. . som ikke straks ved første Blik bemær-]
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kede, at han var ualmindelig velskabt.

KLar8.GBF.L139. O Feminisme, en.

[femiinisma] {fra fr. feminisme, nydann. af
lat. femina, kvinde, jf. IL feminin) den lære

ell. bevægelse, der hævder kvindens absolute

ligestilling m. manden; kvindeemancipa-
tion. Kvindesagen i det moderne Samfund
har formet sig til hvad man med et al-

mindeligt Udtryk kalder Feminisme (Kamp
for Kvindens økonomiske, sociale, politi-

ske Selvstændighed). Brandes.F.360. | (s^

kvindagtigt væsen (tænke-, væremaade)
Jens.NA.34.
Fem-kamp, en. {efter gr. péntathlon)

kamp, hvorunder de deltagende udfører fem
forskellige idrætter; dels (foræld.) om den
græske væddekamp i løb, spring, diskoskast-

ning, spydkastning og brydning: SaWVIL.
863. jf L)agbl.y«1896.3.sp.2. dels (sport., si-

den 1912): moderne Femkamp, o: kamp i 20

pisiolskydning , kaardefægtning, svømning,
ridning og distanceløb. NatTid.^^hl920.Aft.5.
sp.2. -kant, en. (mat.) polygon m. fem
stder; (dagl.) spec. figur m. fem lige store si-

der. MothJ'136. VSO. Paparbeideren.(1835).
65. Feilb. -kantet, adj. som har form af
en femkant. vAph.(1759). Et femkantet
Værelse. FSO. MO. Pol."ht>1921.11.sp.l.

\\

(overf; 1. br.) ubehjælpsom; kejtet; „trekan

samtidigt m. fire andre af samme mo-
der (jf fir-. Tril-, Tvilling;. Panum.208.
En Kone i Italien har faaet Femlinger.
YejleAmtsFolkeblaæ^ia921.3.sp.3. jf ; F em -

lingsvangerskab. TJgeskrf.Læger.3R.IV.
(1867).439. 2) S( Spergella, underslægt af
slægten Sagina af nellikefamilien. Andres.
Klitf.190. BostrMoraJ..121.
Fem-mad, en. (1. br.) mellemmad, der

10 spises kl. 5 om eftermiddagen. *Saa vandre
vi hjemad,

|
saa spise vi Femmad. ic^eft.

L.cll. Zola.Frugibarhed.(overs.l899).311.
Femmel, en. [<fem'(3)l] (Fimmel. Fare

L.''301). {fra tv. funmel, af fr. (chanvre)
femelle ell. lat. lemella, hun, dim. tU femina,
kvinde; jf. II. feminin) T hanplanten af
hamp (der paa gr. af sin mindre kraftige
skikkelse fejlagtig er bleven antaget for hun-
planten); „hunhamp". S&B.
Femmer, en. ['fæm'ar] flt. -e. (især i

bet. 3 ogs. (vulg.) Pemmerf ['fæm'ard] flt. -er),

{af II. fem
; jf I. Fem) 1) J^ (nu næppe br.)

afsnit af en musikalsk sats, bestaaende af
fem takter. MusikL.(1801).63. 2) d.s.s.L
Fem. Med . . en rød Sekser (til Nød Fem'er)
kan man ogsaa vove en Nolo (i l'hombre).

VortHj.IVl.57. LegebJ.c.40. Esp.92. Feilb.

3) (dagl.) femkroneseddel ell. (foræld.) fem-
dalersedael (jf. Fem-hammer, -karl, -lap/

tet". Han fortalte morsomme historier for 30 „Himmel," raabte han, „hvilket Synl
at få hendes smil at se. Og denne hen-
sigt, der kom noget femkantet fra sådan
en alvorsmand, fik virkelig EUn til at le.

Ejortø.Æ.109. -kants-tal, et. (Femkant-.
Sal*VIL 863). (mat.) figurtal (s. d.), hvis

punkter danner en femkant. Sal?VlI1.4.
•karl, en. [-ika'/] (vulg.) d. s. s. -krone-
seddel (jf. -hammer, -lap/ en Femkarl kan
jeg da veksle. Silvinus. Nina. (1912). 139.

Tierter, Femmere, og . . to Hundreder.*
BaggerL.48. AndNx.DMLV.81. jeg vidste,

at han var en gjerrig Hund, og saa lovede
jeg ham en Femmert, og det hjalp. Hosfr.
EF. LI. EBrand.HE.124. CLanggaard.
FangneFugle.(1904).lll. 4) (dagl.) om forsk,

ting, der karakteriseres ved tallet 5 som num-
merbetegnelse ell. klokkeslæt, fx. en sporvogn

af linie 5, et jæmbanetog (dampskib osv.),

klange, en. (nu 1. h:) J^ samklang af 40 der afgaar ell. ankommer kl. 5 (ell. ved fem
fem toner, der ligger en terts over hinanden
igrundbeliggenheden ;non-akkord. Geb.MusK.
51. MusikL.L4. -klever, et, en. kløverblad

m. fem smaablade. FeilbL.282JV.139. Der
er Held ved at finde en Firkløver, men
Uheld ved at finde en Femkløver. SaZ/e-
by.215.

II
overf., om fem samhørende personer

olgn. (jf. Tre-, Firkløver ;. en Pige paa en
halv Snes Aar var den ældste af et Fem-
kløver. KvBUItl907.2.8p.2.
(nu næppe br.) et (VSO.). {ænyd. d. s.) ^
navn paa et kortspil, hvor hver af de spil-

lende faar fem kort (jf. fem kort u. II. fem
2). *l Femb kort giorde denne sit

|
Hvor

ECet fører fanen. Cit.ca.l700.(NkS4'>820b.

219). Spillebog.(1786).159. Nu var „Mis'en"
og „Femkorten" afløst af L'hombren.TTied.
Fæd.35. FeilbJ.282.IV.139. -krone, en.

(1. br.) guldmønt af fem kroners værdi. D&H.

tiden), vi tager med femmeren
FemogtyTe-are, en. ['fæm'-, ogs.

'fæm-] mønt af 25 øres værdi. Stuck.III.
256. hun (fik) Lov til at vælge mellem
en Enøre og en Femogtyveøre og fore-
trak 'EnøTen.yilhBasm.BB.I.o3.
Fem-rig^sdaler-seddel, en.(foræld.)

d. 8. s. -dalerseddel. Erz.VIII.340. -skaa-
ren, part. adj. ^ om gie: hvis ene blok har

kort, en ell. 50 tre skiver, medens den anden kun har to. Funch.
MarOJL52. -»kaftf et. {jfcBnyd.fitsksdt;
væv.; tscpr dial.) tøj, der væves m. fem „skaf-
ter". Feilb. H billedl: »Hør Mette! Naar I

render (o: danner rendegarn) | Af saadan
Tale og slaaer i af samme Slag |

Er jeg
forsikred paa, før I jert Femskaft ender |

Og Præken ude blir, er det højt op paa
J)ag.FrEoin.PM.74. -tal, et. 1) O antal

af fem. det forenede Femtal (o: navn paa
ogs. d. s. 8.: -krone-seddel, en. penge- 60 et selskab). VSO. || om det forhold hos lige

seddel lydendepaa fem kroner (jf. -karl, -lap/
Kundgørelse ang. Indretningen af Fem-
kronesedler. Eundg.Nr.l22">/9l898. -lap,
en. (v^dg.) d. s. Kbh.^^liil920.7.sp.5.

Femling, en. ['fæmlei\] flt. -er. {af 11.

fem) i) (1. br.) især i flt.: person, der er født

artede ting ell. individer, at de udgør et an-
tal af fem. Femtalsplanter. Femtallet eller

Firtallet er herskende i Blomstens Dele.
Bostr.Flora.I.:x:ri. 2) tegn (ciffer), der an-
giver tallet 5. Moth.Fl36. Et Arabiskt Fem-
tal. Et Romerskt Femtal. VSO. MO. Feilb.
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•tals-plante, en. (dannet af Schouw ; hot.)

betegnelse for tokimbladede planter, i hvis

blomster fir- ell. femtallet (1) er herskende.

Drejer. BotTerm.204. Bostr.Flora.Lxvi (se

u. Femtal^. I. -te, en. {efter eng. five o'clock

tea) te, der nydes om eftermiddagen ved 5-

tiden; eftermiddagste ; ogs. om personer, der
samles for at drikke te paa den tid; lille

eftermiddagsselskab. *de Hjærte-plukkende
Fem-Te'ers

|
Idé-Damer. SophClauss.P.138.

En lille Femthe paa en Ksité.VortHj.IIl2.
70. Middagsmaden paa Aarets sidste Dag
sløjfes og erstattes med en Kop Femte
eller Kaffe. Hjemmet.l905.519.sp.3. (englæn-
derne) forfrisker sig med Femthe. DagNyh.
Viol908.1.sp.l.

II. femte, num. ['fæmia] (ænyd. d. s.,

glda., æda. fæmt(h)æ, oldn. fimti) ordens-
tal til fem. der blev Morgen, femte Dag.
lMos.1.23. Den femte Port streed i Hen-
seende til Størrelsen tvertimod den fierde.

Ew.(1914).1.73. Den femte Dag vor Mads
var død,

|
Fordi han ingen Suppe nød.

Bastian.nr.5.4. Christian den Femte døm-
mer i Danmark og Norge; i Hertugdøm-
merne dømme Justinianus, Carl den Fem-
te, Valdemar den Anden, Skik og Brug
o. s. V. JohsStee.nstr.FN.239. Her i den fem-
te Verdensdel (o: Australien) er alt saa
pudsløjerligt. KnudPouls.B.35. De Sanser,
som tidligere blev sammenfattet til een
Sans, „Følesansen" eller den femte Sans.
VilhBasm.BU.36. || talem.: passe ell. være
som (det) femte hjul til en vogn oZ^'n.,

være fuldkommen overflødig og unyttig; være
i høj grad ilde anbragt, i et ØiebUk har
Du remset mig et heelt Litanie op af

(ordsprog), der just passede sig til det vi

talede om, som det femte Hiul til en Vogn.
Biehl.DQ.IV.84. jeg gaaer jo her som det
femte Hjul paa en Vogn og er aldeles
tilovers. Scharling. N. 284. Brandes. X. 499.
Mau.II.577. jf.(spøg.): (han) sad med en
ubehagelig Femtehjul s-Fornemmelse.A
Onudtzm.ÉT.167. ikke nytte ell. du mere
end det femte hjul til (ell. i) en vogn,
(nu næppe br.) være ganske uduelig. *ingen
(kvinde), som er fød i Kiøbsted, mere nøt-
ter

I
I en Huusholdning, end det femte

Hiul i Vogn. Holb.MpS.200. (han) duede . .

ikke mere til Konge, end det femte Hjul
til en Vogn. Grrundtv.Saxo.III.419.jf. Mau.
7335. Femte-del, en. (jf. -partj. han
skal give tilbage, hvad han har syndet .

.

og lægge Femtedelen deraf dertil. 5ilfos.

5.16. 300 Rdlr., til hvis Tilveiebringelse
de 3 Infanterie -Regimenter, Artillerie-

Corpset og Byen Rendsborg hver skal bi-

drage og udreede en Femtedeel eller 60
Rdlr. MB.1797.847. 4^6 betyder, at vi skal
tage 2 Gange Femtedelen af 4. RegncbMell.
1.21.

I. Femten, en. ['fæmd(a)n] ftt. -er. som
subst. til II. femten (jf. Femtener^ om hvad
der gælder 15 ell. paa anden maade karak-
teriseres ved tallet, fx. sporvogn af linie 15.

II. femten, num. ['fæm(!(9)n] {ænyd. d. s.,

æda. fæmtæn, oldn. fimtån, eng. fifteen, ty.

fijnfzehn, .90^. fimftaihun) tallet 15. Ziba
havde femten sønner. 2Sam.9.10. Han har
giort Vers, kaldet femten Sind hver Time.
B.olb.LSk.V.5. *behag at tage din Regres

|

For Nummer femtens alt for faae Fadaiser.
Wess.lW. *femten Tusinde danske Mænd.
Ploug.VV.III.133. Turister indfinder sig,

10 ser i femten Sekunder paa Brønden . . og
gaar. Jørg.Goethe-Bogen.(1913).7. femten-
de, num. ['fæm^iana] {ænyd. d. s., æda. fæm-
tændæ, oldn. fimtåndi) orden s tal til fem-
ten, i Kejser Tiberius's femtende Rege-
ringsaar. Luc.3.1. Blich.1.33. Femtende Søn-
dag efter Trinitatis. Alterbog. 306. Fem-
tener, en. ['fæmd(8)nar] flt. d.s.ell.-t. (især
dagl.) d. s. s. I. Femten, han kom for sent
til femteneren

j

20 Femte-part, en. (jf.-åel). Af en Snor
paa 33'/4 Al. faar . . Peter Femteparten.
MegnebMell.I.18.
fem-ti, num. [ifæmti] {ænyd., glda. d. s.,

jf. ænyd. femtig, oldn. fimm tigir, eng. fifty,

ty. fiinfzig, got. fimf tigjus; af II. fem og et

subst. m. bet. „tier" (jf. tredive^ || i nyda.
genopt. ved paavirkn. fra no. femti (sv. fem-
tioj, jf. toti, treti, firti osv. ; især poet. samt
ofte post. og T (i skriftstykker som veksler,

30 (post)anvisninger osv., hvor et beløb olgn. øn-
skes angivet m. bogstaver foruden (ell. i st. f.)
m. taltegn): jf. Offic.Medd. fra Postvæsenet.
1886.51.1899.31) halvtredsindstyve. Moth.F
137. *(jeg vil) Betale Kirken . .

|
At man

fra denne Dag i femti Aar
| Kan bede for

den arme Synders Ro. Oehl.EA.315. *Femti
Skibe dem førte fra Hjem. Witei.Ii.L.3/. en
Mand paa omtrent femti Aar. Kirkebladet.

1882.484. tre hundrede og femti Gylden
40 vare jo ligefrem en hel Formue. RSchmidt.
Nye Éaandtegninger.(1891 ).51. (navnet Jen-
sen) bæres af femti Tusind Danske. JoAs
Steenstr.MK.86.

\\
(sj.) i udtr. i femtierne,

i halvtredserne, fra 1848 til hen i Femtierne.
Kirkebladet. 1882. 481. \\ ssgr.: femti-en,
-to osv. han døde i sin Alders femtisyv-
ende Aar. OAHovgård. Overs, af Tacitus. I.

(1885).268. II
hertil som ordenstal (sj.) : fem-

tiende. S&B. Kaper.^ -vinkel, en. (sj.)

50 d. s. s. -angel (s. d.). -«re, en. mønt af fem
øres værdi. S&B. I det samme kæntrede
Flagen og alle tolv gled ud og forsvandt
i Floden som Femører i en Sparebøsse.
Bergstedt.A.136. billedl.: hvad der var slaaet

til en Femøre, blev aldrig til en Tikrone.
CMøll.M.III.23. -ores-, t ssgr. : som koster

fem øre, fx. Femøres-dans, offentlig dans,

hvor adgangen til hver enkelt tur betales med
fem øre (VillHans.NT.32. Hebo.MD.88),

60 -kage ofl.

Fen, en, et. [fæn'] {no., oldn. fen, eng.

fen, got. fani, dynd, jf. Fenne || nu kun
(sj.) som laan fra eng. om marskland paa
Englands østkyst (Meyer.)) su^npet jords-
mon; mosebund; mose. Moth.F137 . Mine,
Fred! er Høstens blide Dage, | . . hvis du
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træder | Paa Mosen saa bli'er selve Fen-
net skiønt. Zetlitz.NH.64. 'Snart Uren blev
grøderig, Fennet blev grønt. sa.BS.70.

Fender, en. ['fændar] (Tenter. ScheU
ler.MarO.). flt. -e. (fra eng. fender, egl. : be-

skytter, af fend, v., fra lat. defendere, jf.
Defensor) ^ kugleformet ell. aflang ind-
retning af (kork omvundet m.) towan'k
olgn., der anbringes paa skibssiden som
stødpude, naar skibet skal lægge tU et bol- lo

vcerk ell. langs siden af et andet skib; ogs.

om kort, tyk træstang, der anvendes paa sam-
me maade (jf. Friholt/ Meyer, (en) JoUe-
roer . . skulde nu hejse en „Finter" . .

ned mellem Agterstavnen og Bolværket.
Pol'h1904.3.sp.l. Skibene . . klappede af

og til med Siderne imod hinanden, hvor-
ved „Chr. Broberg"s Jolle, som var i Van-
det, blev knust og paa en Maade agerede
som Friholt og Fender. smst.Vd909.6. Sal.'' 20

VIL864. tendre, v. ['fændra] -ede. {af
Fender) ^ i forb. fendre af, behænge m.
fendere (saa ventede stød afbødes). Saaby.''

Fenke, en. se Fænke.
Fenkel, en. se Fennikel.
Fenne, en. ['fæna] flt. -r. {fra oldfris.

ell. mnt. venne, besl. m. Fen; dial. og landbr.)

indgrøftet stykke marskland, der ud-
gør en del af en kog; i videre bet.: indgrøftet
engstykkeell.nuisær: indhegnetgræsmark 30
til iøsgaaende dyr. Marsk - Bønderne
(bruge) deres Fenner eller inddigede Agre
til Hvede-Sæd. EPont.Atla8.L539. OecMag.
1.152. ThomLa.EL.15. (man leiede) i Mar-
sken en Fænne (og) samlede det indkøbte
Kvæg der, naar Græsset var brugeligt.
Feilb.(Sdjyll.l60). *l (o: adelsmændene) stod
om Kirken Vagt,

| til dens sidste Fold
og Fenne var til eders Godser lagt. Aakj.
SV.11.207. TUtalte havde 10 Plage gaaende 40

i en ca. 30 Tdr. Land stor „Fenne", hvor
de opholdt sig Dag og Nat. UgeskrfRetsv.
1919.A.628. *de sammen vader

|
I Flan-

derns Ferme. NJeppesen.SS.37. Feilb. jf.:
Strædet Fennediget i Kjøge, en inddiget
Fenne eller Mosestrækning langs Aaen.
HMatthiess. Gader.1 9.

Fennikel, en. ['fæn'i^(9)l] (Tennike:
JTusch.149.303. Fenkel: Moth.F138. vAph.
Nath.II.309. VSO. Fennikaal: IDJust.Eave- 50
væsenet. 111.(1774). 65. jf Holb.Paar8.259
(se u. bet. 2). Pennekaal: JTusch.88.303). flt.

fennikler, {ænyd. fennikel, fenkel, fennig-
kaal, fennekaal, æda. fænikæl (Harp.Kr.
301), SV. fånkål; fra mnt. ven(n)ekel, ven-
nekol, ty. fenchel, af lat. foeniculum, dim.
affoennm, hø;jf.Finkel H /brwen Fennike
skyldes sammenblanding m. ænyd. fennik,
ty. fench , vild hirse , af lat. panicum

; for-
merne paa -kaal skyldes omtydning efter éo
Kaal) 1) Sir ^-O Foeniculum L., især Foeni-
culum officinale AU. Høysg.S.13. (af) Fen-
nikel trækker man . . en sund Olie. Raff.
(1784).31. den saftfulde, vilde Fennikel
(orig. 520 : Finoeehie^, der er saa alminde-
lig i Campagnen.5erg'8.PP.»oOi. Han sendte

Konen ud i Haven at skære Salat og grave
Fennikler op. SMich.Gio.146. t.2) (dial.)

vild kørvel, Myrrhis odorata Scop. JTusch.
149 ^fenmke;. 2) {jf sv. fånkål (foræld.) i

sa. bet.) t d. s. s. Finkel, *En liflig Fenni-
kol (0: brændevinsduft) gick ud af Mund
og Næse (paa den efter maaltidet slumrende
klokker). Holb.Paars.259. Fennikel-, t

ssgr. (ogs. Fennike-, se -rod, -træ. Fenkel-,
se -sukker, -træ, -vand^. af Fennikel 1.

-brændevin, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-vand. vAph/1764). -olie, en. (fagl.) æter

risk olie, der udvindes af frugterne af fen-
nikel. Feimikel-Olie . . er god for Brys-
tet. H:aveD.(1762).28. VSO. Meyer, -red,
en. {ænyd. d. 8. i bet. 1) 1) rod af fennikel

(1). VSO. Saaby.^ 2) (nu næppe br.) d. «. «.

-træ. Fennike-: vAph.Nath.II.3l2. -sak-
ker, et. (Penkel-. Moth.Fl38). (fagl.) pulve-
riseret hvidt sukker m. tilsætning af fenni-
kelolie. VSO. VareL.*200. -træ, et (nu
næppe br.) om (veddet af) det nordamerikan-
ske træ Sassafras Nees., hvis lugt minder om
fennikel (jf. -rod 2^. Fenkel-: Moth.Conv.
F33. Fenike-: vAph.Nath.II.312. -vand,
et. (Tenkel-. Moth.F138). (apot.) destiUat

af frugterne af fennikel, ell. vand m. til-

sastning af fennikel-olie (jf. -brændevin).
VSO. ud paa Natten (kom) et dødfødt Barn,
der hverken trængte tU Fennikelvand eUer
tU Kinderpulver. CBemh. NF. XIII. 272.
Fennikelvand var godt for Brystet. Cit.

1822.(SBred8tru^. Fra Jonstrup.(1918).18).
Vare.L}218. -vin, en. (nu næppe br.) vtn
m. tilsætning af fennikelolie. VSO.
fenstre, v. ['fænsdra] -ede. vbs. -in;.

{fra nt., ty. fenstern, vist afl. af fenster,

vindue (jf. dog TroelsL.*IX.20/f.) H ordet er

vist først brugt af Blich.) dels (foræld.) om
den skik at gaa paa nattefrieri hos en
kvinde ved at krybe gennem hendes kammer-
vindue ell. gøre hende sin opvartning uden
for dette, dels tO i al alm. om natligt besøg

hos en kvinde (paa denne eU. anden maade).
jeg troer, at alle de unge Karle . . har
faaet isinde at fenstre her inat. Blich.IL
452. 8mst.III.487. Han fenstrer siddende
i hendes Vindueskarm i en dejlig Maane-
skinsnat.5randes. VII.550. Lydløst lukkede
hun Vinduet op, og . . i Bytte for Sokke-
parret modtog (hun) Halsbaandet . . Der
blev ikke vexlet et Ord. Det var den
„Fenstring".(T/eZ.if.575. Fruen (havde) rent
ud forbudt hende at tage imod Kjæresten
og sagt, at hvis han alligevel „fenstrede",

blev Betty sagft op strax. BaudJB.124. sa.

Sne.131. H biUedl: »de har sledsket Ret-
færdigheds strenge Gudinde | til en Ko-
kette for Magten parat, | i hvis Tempel
Mammon kan fenstre. Gjel.Rø.89. H (spøg.:)

Gaardens Gæster gjorde deres Opvartning
ved Moders Vindue. Det vendte ud mod
den lange Allé, der førte op til Gaarden .

.

Her udenfor „fenstrede" Gæsterne, inden
de kom videre.Wied.USS.35.
fente, v. se fænte.

67*
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Fenter, en. se Fender.
O Fe-palads, et. af feer fremtryllet

palads; overf. : bygning udstyret m. eventyr-

lig pragt olgn. *Et Drømmeslot, som høit
i Skyen svæver,

|
Et Feepallads, et kronet

Sommertelt.Hei6.Poei.yj .54 6. EauchJ.157.
det er lutter Feepaladser, fiintbyggede
Chaumierer (o: straahytter), yndige smaa
Villaer. Eolst.IV.205. Schand.SBAO.
Fer, se Fjeder, fere, se fjedre.

Ferie, en. ['fe-'rie, 'fe'rjs] fit. -r. (af
lat. feriæ, religiøse festdage, paa Jivilke for-
retninger hvilede, besl. m. Fest, jf. fejre. Fyr-
aften II

ordet er (ligesom sv. ferier, ty. ferien^
opr. pi., og baade VSO. og MO. Jiender det

hun som saadant, skønt det allr. i 18. aarh.

findes brugt i ent., se ndf) tidsrum, hvori
der ikke holdes retsmøder, ell. hvori

undervisningen hviler ved læreanstal-
ter; dernæst ialalm.: sammenhængende
række af fridage || f som pi. De saa
kalte Ferier ere indskrænkede til 14 Dage
eller 3 Uger om ÅaYet.JSneed.III.439. Ik-

kun eengang om Aaret haves Ferier, nem-
lig fra den 22 Jul. til den 21 Aug. incl,

MB.1783.930. Blich.III.524. Saaledesstode
Sagerne paa den Tid, da Otto i Ferierne
rejste hjem. Goldschm.IIJ.445.

j|
nu kun i

ent. (ell. i fit. om fiere forsk, perioder af fri-

dage). vAph.(1759). Ferien var til Ende.
Rahb.Charis.1806.120. da Ferien nu ophørte,
toge (de) tilbage til Byen. Goldschm.III.
524. *Efter hver en Ferie — Skolen

|
Dis-

ciplin og kærlig Tugt. Drachm.SB.87. E
Brand, (se ovf. «. F 4j. mange misunder læ-
rerne deres mange ferier \ at have, faa,

tage ferie \ Ferie-, i ssgr., ofte spec. d. s. s.

Sommerferie-; af de mange ssgr. (<C.VSO.
1602) er udeladt: -besøg, -dag (Kierk.XII.

450), -fest, -forelskelse, -glad, -gæst, -hu-
mør (Hostr.FG.48sc.), -kursus, -liv, -læs-

ning, -ophold, -rejse(nde), -stemning, -tid,

-tur, -tøj, -udflugt ofi. -barn, et. (fattigt)

skolebarn (især fra Kbh.), der har (p-atis)

ophold i sommerferien hos en familie paa
landet. CEw.F.176. En Flok Grækere kom
syngende Arm i Arm . . glade som Ferie-
børn. iPrMMn.Z7G.i4. Jørg.Liv.V.20. Vita-
ger hende herud . . som et andet Ferie-
ha.ni.SvLa.BG.32. -drenge, en. (jf. -ham).
Han blev tilpas som en Feriedreng om
Hjærtet. AKohl.MP.JI. 95. NatTid.V8l913.
Till.l.sp.l. -koloni, en. sommerhjem,
hvor et antal (fattige) skolebørn (gratis) til-

bringer ferien under tilsyn af lærere. Pol.

^*hl907.5. SaUVJI.885.jfBag.IV.64. fe-
riere, V. [feriie'rg] -ede. {af lat. feriari,

afl. af iPerie; jf. fejre) 1) intr.: holde fe-
rie; hvile ud fra de daglige forretninger.

vAph.(1759). Ober-Hof-Retten feriere de
SSommer-MaaTieåer.Luocd.Dagb.J.J60. (han
fandt ikke) nogen Føie til at lade Eleverne
feriere. Eahb.E.V.343. jeg (fik) Tilladelse

til at feriere en Maanedstid paa Landet.
CBernh.XJJ.106. Han ferierer om Søndagen.
Han gaaer i Kirke. Kierk.JJJ.90. Gehejme-

konferensraad H. ferierer for Øjeblikket
ved Ystad i ^\erig.PoV^hl915.3.

\\
part.

ferierende brugt som subst. en kres af
ferierende, der nød Vesterhavet og sol-

skiiinet.Jesp.(Tilsk.l91 7.J.8). CEw.EP U.20.

II (Wf>g-) ow ophør af virksomhed, (frivillig

ell. ufrivillig) nedlæggelse af arbejde olgn.

*Med min Magi
| Er det forbi,

|
Den ferierer

med Naturens Love. PalM.VJJ.302. selv

10 om Blæsten lagde sig noget ved Solned-
gang, blev det dog ikke, hvad en Flyver
kalder fint Vejr. (Flyveren) foretrak der-
for at feriere.Pol.^/eWlO.l. Kulgrubeejerne
. . har set sig nødsagede til at afskedige
Halvdelen af deres Arbejdere. Af de 4600
Mennesker, der saaledes tvinges til at fe-

riere, vil en stor Del komme til Paris.
smst.^*/iol910.1. 2) t trans.: højtidelig-
holde; fejre, man ferierer Søndag-Aften

20 postFestxxm. Eolb.Ep.J.336. Denne var Mi-
chels-Dag, som med stor Solennitet holdis
her i Byen, men i den Lutherske Forsam-
ling (o: menighed) ferieris icke. Klevenf.BJ.
86. at De i den nye Calendario vilde tegne
alle Dage i Aaret, som bør ferieres, med
røde Bogstaver. JSneed.JJJ.440.

GJ Fe-rige, et. land, beboet af feer ell.

fremtryllet af feer olgn.; eventyrland. Gold-
schm. VJJ.302. Schand.F.31 7.

30 Ferle, en. ['f^rle] Eøysg.AG.35. fit. -r.

(ænyd. d. s.; fra lat. ferula, navn paa en
plante, hvis knudrede stængel brugtes som
strafferedskab (af ferire, slaa? jf. baarde^;
foræld.) prygleredskab, bestaaende af en
træstok m. en rund klump ell. en plade i den
ene ende, brugt til at tildele slag paa ryggen
ell. (især) i den fiade haand. Færler maa
(lærerne) ej bruge i Skolerne at lemlæste
Børn medi.DL.2—18—12. *skjøndt længst

|

40 Jeg løb af Skolen, mindes end jeg Feilen.
PalM.VJ.66. i forb. m. Ris: Ved kiærlige
Opmuntringer udvirkes langt meer, end
ved Færle og Biis. Eolb.Ep.JV.320. *Han
trænger ikke til Stokken, | Ej heller til

Færle og Ris.
| Saa vel regjerer han Flok-

ken,
I
Men alt paa en anden Vis. -B^m/j-D.

JJ.84. talem.: være vokset fra ferle og
ris, være ude over barnealderen. Moth.F142.
VSO. II

i billedl. udtr. i st. f. Tugt: *Høye,
50 Lave, Herre, Svend,

|
Hans Færle maatte

iaa\e.Beenb.IJ.14. (hun havde) ingen fri

Villie . . Thi hun stod først under en myn-
dig Morbroders Færle. Eolb.EeUind.J.364.
*Min Færle svøbte jeg tit ind |

I Vittig-

heders bløde Y\ø\e\.Tode.(Rahb.LB.JJ.169).

feim, adj. [f^r'm] ('ffjerm. CFrim(Rahb.
LB.JJ.320).jf.Åasen.l53). (fra nt.ieim, af
fr. ferme, lat. firmus, fast; jf. Feimetet
samt Farm, Fermat, Firma, Firmament,

60 konfirmere; m. h. t. bet.-udviklingen jf. fiks)

1) fast; ubevægelig, f.l) i visse spil: som
ikke vil bytte kort, brik olgn. Den, som er

i Forhaanden (i gnav) og er fornøiet med
sin Brikke, camperer ikke, men siger:

ferm. Er han ei fornøiet med Brikken,
tilbyder han sin Sidemand den, som ikke
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maae vægre sig ved at bytte sin Brikke
bort med den, som camperer til ham.
8pilkhog.(1786).243. smst.24o. Meyer. D&H.
1^) (nu næppe br.) standhaftig. Moth.
<Jonv.F37. den gemeeae Almue (kalder) et

trodsigt og stift Hoved, en ferm og be-

standig Broder, som ingen Veirhane er,

efterdi han ingen Raison vil høre. Rolb.

Hh.II.452. ,jf. bet. 2: Her fordres rigtignok
ferm Beslutning og Mod til at giøre det
første ubehagelige Trin. PAHeib.VS.484.

||

{efter fr. ferme!) f som udraabsord: (fat)

mod! Bajonetterne paa Enden af Flinten.

Slatter eders Glidder, ferm saa got, kiler

]^2ia.. KomGrønneg.I[1.186. || vedholdende;
ihærdig. Denne Post . . kræver Troeskab
og Iver, ferm og ubetvingelig Iver for

Konge og Fædreneland. Balle.Tale.(1803).

41. 2) (nu vist kun bomh.) som er i besid-

delse af legemlig fastlied og styrke; rask;
kæk; mandig. *Løb munter, frisk og ferm
din Ungdoms Blomster-Vei I CFrim.AS.31.
•Kydskhed den stille, Mandighed den
fierme |

Langsom sig nærme. sa.fRahb.LB.
11.320). En ferm Soldat. 7S0. 'Den ferme
Helt med Mod og Magt | Den Faldne vil

beskiærme. Grundtv.Bjow.248. at have skildt

ham ved mange af hans fermeste Karle.
8a.Saxo.II.318. Esp.92. smst.[162]. 3) (dagl.)

som er dygtig (i eU. til noget); flink;
„fiks" (især m. bibet. af, at dueligheden er

forbunden med raskhed i vendingen). I den-
ne Bergs Sted fik vi en meget ferm, sund
og stærk Person, ved Navn Peder Bon-
desen. Poii<irennenJ80i.2559. Min Sprog-
mester . . er en ferm Fyr, han lærer mig
got og præker især meget om accent. H
Hans.PD.157. Grundtv.FS.VI.97. Nuom-
stunder gaaer ikke en ferm Candidat hen
og gjør sig til Hund for et Been. Gylb.XI.
122. *Du, som dog er ferm i de store Ver-
denssprog. Kaalund. 379. (haandværkeme)
kender Materialet af lang Øvelse . . og
deres Haandelag er fermt og behændigt.
VVed.BB.168. Nedgangen havde ikke gjort

Søren færmere til at hævde sig.AndNx.
DM.7. disse Franskmænd . . er saa drevne
til at finde et overraskende Emne og saa
ferme til at udpønske Situationer, hvor
det kan slaa sig løs. Pol.yiol920.5.sp.6.

||

især om kvinder i husligt arbejde: (hans
moder) var en meget ferm 'KonQ. Seidelin.

178. Hun havde lært at sy, vaske og koge;
hun var blevet, hvad en Husmoder vilde
kalde et rigtig fermt Fruentimmer. Gold-
schm. VII.oM. en nemfingret Stuepige, som
er saa ferm, at man kan bruge hende til

Mt. Kierk.ll.70. Drachm.VT.70. de ferme
Fruer og Jomfruer . . paa Ghirlandajos
Billeder, er dog endnu helt et Stykke
Bourgeoisi. 7Fea.55.4iO. 4) (nu kun dial)
omgængelig; imødekommende; elsk-
værdig; flink. „Jeg har Deres Mands
Ord". Ellen (ferm): „Mit med, naar De
faaer Deres Forældres". 0versk.II.238. Pi-
gerne kommer godt til Rette med Herren.

Han er rigtig ferm og venlig. ZakNiels.B.
104. han var meget ferm. Jeg skulde da
se hans Besætning. Skjoldb.SM.5. FeUb.
Esp.92.
Fermat, en, et. [fer'ma'd] flt. -er. (fra

ital. fermata, standsning, ophold, af fermare,
standse, besl. m. ferm) J^ dels om stands-
ning, der fremkommer ved, at en node ell.

en pause holdes ud over det normale,
10 dels om tegnet derfor, under et Fermat

i Musiken.flei6.Poef. Fil. 5i0. Geb.MusK.
23. jeg havde en kæreste og skulde giftes;

det lød som en andante, og bag den stod
ægteskabet som et langt fermat. Hjortø.

SJ.173. Den bratte afslutning virker bru-
talt . . livet ynder at gå ud decrescendo,

pp, ppp, fermat. 8a./SiS.88.

terme, v. se firme.

Ferment, et. [fsr'mæn'd] flt. -er. (af
20 lat. fermentum, besl. m. lat. fervere, syde;

jf. I. Bærme; kern.) stof, som, uden selv at

undergaa forandringer, ved sin blotte tilstede-

værelse kan bevirke (kemiske) spaltninger
af andre stoffer (jf. Gær, Surdej/ JBaden.
FrO. BrændeviinsbrJ22. Et Ferment af stor

Betydning er 01- og Vingjæren. Medd.fra
CarlsbergLaboratoriet.I.(1882).110. SaU VII.
887. I O overf. Nærværende Afhandling
gjør kun Fordring paa at indeholde Fer-

30 menter til nærmere Eftertanke. Heib.Pros.
11.414. Professorsønnen, (som) smykkede
sig med Laser af Stuart Mill og Spencer
og fandt frugtbare Fermenter hos Darwin.
Gjel.GL.237. (Sainte-Beuves) Indflydelse
(paa Brandes) har været som . . et Fer-
ments: uden at komme i intim Berøring
med den danske Forfatter har han (for-

aarsaget), at han udfoldede sine Evner.
Edda. VI. (1916). 298. Fermentation ,

40 en. [fBrmænta'/o'n, fBrm(3)n-] flt. -er. (af
iaf. fermentatio; kern.) vbs. til fermentere.
Jeg har merket, at adskillige Liqveurs
ved Fermentation (er) blevne forvandlede.
Holb.Bpb.II.2. Leth.(1800). Meyer. SaU
VII.887. I O overf. (en fremgangsmaade)
som opvækker andres Fortrydelse, og set-

ter et heelt Societet i Fermentation. HoW.
Ep.II.73. fermentere, v. [fBrmæn'te'ra,
fBrm(3)n-] -ede. vbs.-ing (SaVVIl.887), jf.

50 Fermentation, (af lat. fermentare, bringe til

at gære, afl. af fermentum, se Ferment;
kem.) om (organiske) stoffer: spaltes („gære")

ved tilstedeværelsen af et ferment. Der maa
visselig være en Hob geskæftige Vædsker
i Herrens Mave, hvilke . . begynder at

fermentere, saa snart han seer et stykke
Fåpir. Holb.Stu.1.2. Tørv og Muld kastes

sammen udi store Dynger, at det med
Sommeren kand brende sammen og fer-

60 menteve. PJuel.GB.9. Leth.(1800). Meyer.
Sal.WII.888.

t Fermetet, en. (jf. sv. fårmeté, får-

mitet; fra fr. fermeté) 1) (jf. ferm i(3))

standhaftighed; fasthed. Moth.Conv.F
38. Mod og Fermetæt beroe mangfol-
digen paa Legemets solide Bygning og
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got sundt Blod. Tode.5r.JJ. 55. den be-
synderlige qvindelige Republik paa Vem-
metofte, hvor Damerne leve og spise
sammen, styrede (priorinden) med ligesaa
megen Fermetet som Godmodighed. Jfii/wsf,

Levnet.88. 2) (jf.feim S) dygtighed; due-
lighed, (jeg) opdagede, at der ikke var
en Gnist af oratorisk Fermitet i mig.^ZocA
Suhr.ÆSJ.18. Ferm-hed, en. ['f^rm-]

(1. br.) især til ferm 8: „Bruges undertiden i'o

i daglig Tale." 7S0. IFalbe-Eansen.Svensk-
danskOrdb.(1912).107.
Fernambnk, su&sf. [fornam 'bu^'j-'bo^']

jf.: „Udtales Fernbuk."F)SO. (Pernambuk.
VareL.^659). (jf. sv. farnbock; egl.: træ fra
den brasilianske provins Fernambuco ell.

Pernambuco ; fagl^ (raspet) ved af Cæsal-
pinia echinata, der indeholder et rødt farve-
stof; rødtræ; brasilietræ. Moth.F142.
førend man koger Garnet, saa tage man å)

8 Lod ægte Fernambuk og kommer samme
i en Kande lunket Vand. GYarg.Farve-Bog.
(1773).6. Eallager.83. B Olsen. Farvebog.
(1858).2. Kunstneren viser et Glas hvid
Vin, (kaster) ubemærket en Pris fint pul-
veriseret Fernambuk deri. Vinen bliver
da straks xøå.Legeb.II.9.
Ferneson, en. se Felleson.
Ferniis, en. [ifBrnis] ff Parnis. Moth.

F83. t Vernis. Holb.MTkr.430). flt. (om io

forsk, arier af fernis) -ser. (ænyd. d. s. og
farnitz(e), fornisse; fra mnt. fernis(se), for-

nis(se), af fr. vernis, lat. veronix, muligvis
opr. : harpiks fra byen Berenike i Ægypten)
vædske (tilbei'edt af forsk, olier med ell.

uden tilsætning af harpiks og andre stoffer),

som ved i tynde lag at udsættes for luftens

paavirkning tørrer ind til en haard
masse, og som bruges til at give genstande
et glat, beskyttende og smykkende over- 40

træk. vÅph.(1759). *En Taare staaer i

hendes Øie,
|
Men dæmper meer ei Ildens

Magt,
I

End klare Fernis Farvens Pragt.
Oehl.F.10. Hun bad ham . . om at over-
stryge (dukken) med Farve og Fernis, saa
den kunde faae sin gamle Glands igjen.

Eauch.MfU.324. OpfB.^VI.383. Gulvet
(ferniseres) med en ulden Klud, hvorpaa
der er smurt ganske lidt Fernis. Const
Eogeb.335. Udtrykkene Fernis og Lak 50

bruges noget iflæng, ved Fernis bør for-

staas et gjennemsigtigt, ved Lak et uigjen-
nemsigtigt Overtræk. Wagn. Tekn. 285.

\\

overf.: noget rent ydre og overfladisk, der
(mere ell. mindre) skjuler det virkelige for-

hold, en persons sande karakter osv.; ud-
vortes skin. Apologier for et slet Skrift,

er ikke andet end en ubestandig Fernis.
Eolb.MTkr.180. hans store moralske For-
tienester (er) overstrøget med en Fernis 60

af Forfængelighed. JF'rSweed.J.S 75. OehlF.
165. en Laps, anstrøget med en poetisk
Fernis. Eeib.Pros.lV.ll. Bergs.PP.30. uden
Overkalkning eller Fernis at lade de for-

skellige Folkeslags og Kulturtrins sæde-
lige Tilstand komme for Dagen. Brandes.

VI.234. Under Riddernes Fernis skinnede
Slagsbrødrene . . uafladelig igennem. FFed.
BB.286. jf.: Skjældsord, som vældede op
af hendes fra Slægten arvede raa og stærke
Naturbund, som rent sprængte det i de
sidste Aar fortyndede F ernislag. Schand.
BS.208. fernisere, v. [fBrniise-'rø] ^f fer-

nise. vAph.(1764). f farnisse. Moth.F83).
-ede. vbs. -ing (s. d.). (ænyd. fernisse, for-
nisse; fra wwf. fernissen, fornissen; formen
fernisere nyere afl. af Fernis) overstryge
m. fernis. „Fernisere, bedre smøre Fernis
paa." vAph.(1759). *nu straaler (hytterne)
i Solens Glød

|
som nyligt ferniseret.

Drachm.TJY.106. Const.Kogeb.335. Gulvet
skulde ferniseres, (moderen) sa nej, det
havde alletider været hvidskuret. GravlJ.
85.

II
overf.: give et overfladisk skin (af

noget), (især i perf. part. som adj.). Du fer-

niserede Pedant. Chievitz.FG.16 9. *en fer-

niseret,
I

forloren Dannelse. Rich.II.265.
Jeg ledes ved alt det Hykleri, denne fer-

niserede Raahed. GyrLemche.FS.241. An-
grebene (paa ham) ferniseres . . i pa-
triotisk Tale. SvendborgAvis.^hl921.3.sp.2.
Fernisering, en. flt. -er. 1) vbs. til fer-

nisere. vAph.(1759). YSO. MO. Ferni-
sering er Overstrygning med Fernis uden
Farvestof, det bruges . . især paa Gulve.
Gnudtzm.Eusb.249. || ogs. om aabnings-
højtidelighed ved maleriudstilling (jf. Ferni-
seringsdagj. Fernisering paa Charlotten-
borg. Poi.'VsiØ^^.S.sj?.^. 2)paastrøget lag af
fernis. YSO. Spørger man, hvad der hol-
der længst paa et Gulv, enten Maling
eller Fernisering. Eaandv.295. Ferni-
serings-dag, en. [1] {efter fr. vernis-
sage; opr. om dag, da de udstillende kunst-

nere paa Pariser-salonen mødtes for at se

deres værkers opstilling og give deres malerier
den fernisering, som de ikke maa have før
bedømmelsen) dag, da en maleriudstilling

aabnes. De har jo været i Paris. Der er
en Dag, som hedder Ferniseringsdagen.
Schand.BS.362. Fernis-kogeri, et. virk-

somheden at fremstille fernis og stedet, hvor
den foregaar. Bek.^^/4l898.§4. -papir, et.

(fagl.) papir, gennemtrukket m. linoliefernis.

YareL.^221. -træ, et. (nu næppe br.) 2f
navn paa forsk, træer, der udskiller et harpiks-

agtigt stof, brugt til fremstilling af fernis elL

lak. vAph.Nath.II.313. YSO. Drejer.Bot
Term.272.

I. Fersing, en. se Fjæsing.
II. Fersing, en. se Fersken.
iersk, adj. [fBrsg] EøysgAG.137. intk.

og adv.d.s. (Forordn.^yiol7bl.(KbhDipl.YIL
646). EPont.Atlas.1.385. Brandes.IlIJ.00)
ell. (1. br. i talespr.) -t (DL.3—4—8. Bredahl.

1.75. jf. Mikkels. Sprogl. 176). (ænyd. d. s.,

æda. færsk; fra mnt. versch, opr. sa. ord

som frisk)

1) frisk. 1.1) (nu næsten kun i udtr. paa
fersk gerning^ som ikke er gammel; som
lige er blevet til; ny. (bagerne skal) saa-

ledes deres bagerie anstille, at (man paa
\
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hellige) dage færsk brøød kand have. Fot-
ordnPliolWl.iKhhDipl.V11.646). (brødet)

bliver (ikke) leveret varmt eller for færskt,

men i det ringeste 4 a 6 Dage gammeldt,
forinden Udleverelsen. If5.i8i0.467. en
stor Herre, som gjerne vil have Nyt saa
ferskt, som mueligt. jBredflW./. 75. Man
graver ikke Liget af Gaarsdagens Avis
op for at konstatere Forgiftningen, naar
man allerede staar med Næsen fuld af de
ferske Morgenavisers 'B\y\ugi. JVJens.NV.
46. ru. overgang til bet. I.2: et Beviis, som
jeg ønsker ikke maatte glemmes i føl-

gende Tider, da det allerede barde være
i færsk Minde. EPGtit.Atlas.I.38o. | uud-
viklet; umoden. *0m han (o: drengen)
end falder lidt fersk og grøn. Ploug.I.129.

det netteste Væsen i hele Stammen, en
ganske fersk, yndig ung Pige, næsten et

am. JVJens.TL.36. jf.: Student blev jeg
aldrig. Jeg var saa fersk paa selv de al-

mindeligste Kundskaber som en nyfanget
ToTsk. Søiberg.(AalborgVenstreblad.^*/iil921.

5.8p.2). p i udtr. paa fersk (ell. frisk, 8. d.)

gerning ell. f paa, med ferske gernin-
ger (DL.1—19—1. 6—7—16. Eolb.Kh.223.
VSO.), midt under (ell. lige efter) udførelsen

af en forbrydelse ell. utilladelig handling.
Leth.(1800). Saalænge Rigsdagen er samlet,
kan ingen Rigsdagsmand uden Samtykke
af det Thing, hvortil han hører, hæftes
for Gjæld, ei heller fængsles eller tiltales,

medmindre han er greben paa fersk Gjer-
ning. Grundl.(1849).§61. Schand.BS.366. to
Lommetyve (blev) grebne paa fersk Ger-
ning. Brandes.VIII.453. Mester! denne
Kvinde er greben i Hor paa fersk (1819:
frisk; GGTH\ng.Joh.8.4(1907). (1. br.) m.
udeladelse af Gerning: Længe har jeg an-
set ham (for en slyngel), men nu har jeg
taget ham paa fersk. FÉMøll.DS.49. paa
fersk fod. 1. f straks; ufortøvet; paa
staaende fod. Hvo "Vidne vil føre paa hvis
(0: hvad) een anden sagt haver, hånd skal
det giøre paa fersk Fod. DL.l—13—21. vi
har her en spUnder nye Tidende at hilse
jer med, en Hendeise, som er tagen paa
færsk Foed.Kom Grønneg.II.250. 2. (foræld.)
d. 8. s. paa fersk gerning. DL.l—2—24.
gribes nogen paa færsk Fod for nogen
Misgierning paa det Sted, hvor den er
hegaaet. Forordn.y6l?46.§7. Af og til op-
spores en „Hore" paa fersk Fod. HMat-
thiessJDK.90. 1^) (nu iscer dial.) som ikke
har mistet sin oprindelige beskaffenhed; som
ikke har tabt sig m. h. t. opr. udseende;
som ikke er hengemt ell. fordærvet olgn.
hånd skal hverken æde ferske ('iS 7i. friske^
eller tørre druer. 4Mos.6.3(Chr.VI). '(hen-
des) Øines muntre Glands og Ungdoms
ferske Grønhed . .

|
Har de Ulykker voldt.

Wess.242. (man) skyller Tøyet paa det
hastigste i dette Sæbevand, hvorefter det
atter maa skylles reent i ferskt Vand. C
Varg.Farve-Bog.(17?3).22. »Den gule Jord,
af ferske Urter fuld,

|
Som endnu Morgen-

duggens Draaber bade, | Har sig forvandlet
til det pure Guld. Oehl.SO.18. han fandt
en fersk Asenkjævt. 2)om.i5.i5('iind6er^;.
Feilb. H (si.) om raajæm, der er bleven

fersket. Sal.VIIJ70.
2) som ikke er salt ell. saltet. 2.)) i egl.

bet. ferskt Oxekiød, saltet og tør Fisk.
DL.3—4—8. Eolb.Ep.II.53. De store Kon-
gelige Fiskerier . . forsyne saavel Hof-

10 Staten som Kiøbenhavn, for en god Deel
med ferske Fisk. EPont.Atlas.1.645. røget
Kjød stod paa Bordet; Præstekonen bad
undskylde, at hun ikke havde noget Ferskt.
Sibb.II.151. fersk sø, (nu 1. br.) sø m.
ferskt vand; ferskvandssø, søefisk . . tages
af adskillige ferske søer. Eolb.DNB.33.
Ruge.FT.52. 'Som man i salten Søe Hav-
fruer finder, | Saa i den ferske man

|

Najader finde kan.Wess.108. ferske Ind-

20 søer.ECAnd.V.172. fer sk{t) w and. l.d.s.s.

Ferskvand 1. VSO. en salt Kilde (kan ikke)

give fersk (1819: sødt; Yand. Jac. 3. 12
(1907 og aUr. OGuldb.DetnyeTestamente.II.
(1794).9). (billedl.:) tro kun ikke, at Van-
det er blevet ferskere siden, hvor det før

bar tyve, bærer det nu Tusinde. HørM^.
11.337. 2. (især i fit.) d. s. s. Ferskvand 2.

Sal* VII. 903. 2j2) som ikke virker stærkt

paa smagsorganeme ; overf.: som der ikke er

30 noget pikant ved; vandet; flov; tam. 'En
herlig Miød . . 1 Meer kraftig, mindre
vandet,

|
End denne ferske Drik. Oehl.NG.

68. Dette Skuespil forekommer mig at

være en forskrætkelig fersk Føde. Beib.
PoetJ.454. *Hun krydrer Spøgen, naar den
altfor fersk er.PalM.1.50. den uendelig
ferske Dumhed, der er præget i hans An-
sigt. KierkJj250. ferske Brandere. ScAawd.
TF.II.55. det kan i disse ferske Tider

« være helt velgørende at træffe Mænd og
Kvinder med et stærkt Personlighedspræg.
KPont.Psychiair.III.63. Q om personer: De
ere meget nette ! . . nydelige, smaa Con-
firmanderl men noget ferske. ECAnd.VII.
253. Det er dog en fersk Fisk, den W.!
Alt hvad han skriver har Blegsot; selv
Italiens Farvepragt bliver Graat i Graat.
FruEeib.B.I.50. Brandes.XIII.345. at Dan-
skerne var ferske . . er i al Korthed Me-

50 ningen af Holbergs „Peder Paars". Vilh
Ana.N.51. han har ikke drukket noget
hele Aftenen. Og han har ikke røget så
meget som en eneste Cigaret. Hvorfor
skal da Religionen også altid gøre fersk?
TomKrist.LA.14. (jarg., nu sj. :) Den unge
Ferskenberg hvis borgerlige Navn (var)

Nybro (var) opfyldt af den forestaaende
Begivenhed. RSchmidt.MD.258. (jf.Briven-
herg).

60 ferske, v. ['fBrsga] -ede. vbs. -ning ell.

(nu næppe br.) -elss (Moth.F143). (glda. d. s.;

fra mnt. verschen) 1) til fersk 1. l.i) (nu
næppe br.) forfriske; forny. VSO. 1.2)

{efter ty. frischen; jf. friske) ved til-

førsel af Ut befri raajæm for kulstof
og andre bestanddele, saaledes at produktet
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bliver smedeligt jærn. skal Raajæraet fer-

skes til smidigt Jærn, maa det højst have
0,05 »/o SvovlWagn.Tekn.304. SaVVII.90i.
2) (nu især dial. og fagl.) gøre fersk (2.i)

(jf. udferske^; tage saltheden af noget ved
at lægge det i blød; udbløde. Moth.Fl42.
naar Kjødet er lagt ned, for at ferskes,

skal (kokken) vande det saa tidt, som
nødigt giøres.SøkrigsA.(1752). §523. MO.
D&H. iforb.ierske op. Moth.F143.VSO.
ferske nå. Moth.F143. Kødet havde Billy
fersket godt ud. Christmas. Paa Livet løs.

(1906).70. Feilb. \\ hertil: Ferske-balje (Schel-

ler.MarO.), -fad (smst), -kar (TeknMarO.).
Fersken, en. [ifBrsg(9)n] (f Pfersken.

JSneed.II.14. Funke.(l801).II.623. f Pfir-

sken. Seidelin. 97. f Pfersing fPfersing-
Blade. nesteL.(1703).Co»)). flt. -er. (ænyd.
persik(e), pirssen (Kalk.III.470), æda. pes-
sic (AM.); af lat. (malum) persicum, egl.

„persisk (æble)''; formen Fersken ved paa-
virkn. fra (flt.-formen af) ty. pfirsche, pfir-

sich(e) m. tilknytning til da. frugtnavne
paa -en ("Olden osv., jf. Figen^; jf. Blod-
persikke) 1) frugten af ferskentræet.
*Druer er skiønne i Aar og Fersknen
saa stor og saa saftig. Ei6er.iT.i30. *Alle
Træer

|
Af Frugter hænge fuld. Hvor

røde Æbler!
| Og violette Ferskner I OeR

A.110. *Hør paa din Lo den melodiske
Tærsken!

|
Nødderne modnes, alt rødmer

din Fersken. J.aresir.88. finere . . at see
til end en Fersken, naar den . . pynter sig

herligst i Silke og Fløiel. Kierk.III.228.
Brandes.I.189. KLars.GUF.1.149. 2)(dagl.)

2( d. s. s. Ferskentræ, han har plantet en
fersken i sin have j Fersken-, i ssgr.

(som regel) af Fersken 1. -berg, se u.

fersk 2.2. -bladet, adj. (bot.) som har
blade, der ligner ferskentræets. Ferskenbladet
Pileurt (Polygonum Persicaria). LandbO.
111.802. -dnn, et. I) til Dun 2. *Et Skæg
saa fint som Ferskendun. Bøgh.D.I.81. 2)
(især poet.) overf., til Dun 3 (jf. -kindj.

*Med Ferskenduun omkring sin Kind
|

Han springer let.Winth.X.137. Schand.SD.
134. jf.: *Der gaar han (o: junker Vaar)
i Lunden

|
med Ferskenduns Kind..

Drachm.GG.lOl. hertil: -dunet, adj. (sj.)

et fint, klogt, ferskendunet Ansigt. Drachm.
KW.3. -essens, en. (fagl.) æter, hvis lugt

minder om ferskener (jf. -æter^. VareL.^223.
-farvet, adj. (en) Tjener i ferskenfarvet
Livré.Bergs.PS. V.154. HavebrL.'230.-hnd,
en. spec. (dagl.) : betegnelse for et slags laad-

dent uldstof. Den lille . . Trøje er af sort

lettere Uldstof, det, som kaldes „Fersken-
hud". BagNyh.^'>/nl913.Till.l.sp.2. -kasse,
en. (gart.) lille drivhus til dyrkning af fer-

skener (jf. u. -træ;. MR.1824.83. ^SaV VII.
902. -kind, en. (især poet.) kind, der er

dækket af fine dun ligesom en fersken (jf. u.

-ånn). *om Høsten friske Pust fra Havets
Vinde | rødmusset farver Knøsens Fersken-
kind. Dmcfem. FÆ. 57. Esm.I.102. hertil:

-kindet, adj. (1. br.) Den ferskenkindede

unge Fige. KvBl.^Vd913.2.sp.4. -træ, et.

^ Frunus Persica (L.) Sibb. et Zucc. Spad-
seert i Staffelts Have og beseet hans Gas-
ser med Pfersken-Træer. Luxd.Dagb.I.340.
PAHeib.E.185. "Ferskentræerne blomstre.
Aarestr.193. Warm.Frøpl.313. -æter, en.
(fagl.) d. s. s. -essens. VareL.'^223.

t Ferskeri, et. (til fersk 2.i ell. fer-
ske 2) ferske madvarer. Moth.Fl43. Da

10 (brønden) ikke gav Vand, bestemte hun
den til Bevaringssted af Ferskeri om Som-
meren. Blich.lV.650. Fersk-hed, en. t)

(nu næppe br.) til fersk 1: friskhed. vAph.
(1764). jf.S&B. 2) til fersk 2: VSO. Van-
dets Ferskhed. MO. || især (overf.) til fersk
2.2: *Ved Nutidsaandens Ferskhed lidt at

salte. Bagges.DV.WII.242. *En Færskhed,
saa aldeles uden Salt,

|
At Eders Poesie

er fast ntsialelig. Hrz.D.III.39. den moderne
20 Ferskhed i Rummets Arkitektur. KMads.

SS. 21. VilhAnd.PMii.il. 60. mere konkr.:

fersk bemærkning. Aakj.M.48.
Fersk-Tand, et. [2.i] flt. (i bet. 2) -c.

(ænyd. d. s.) 1) vand, der ikke indeholder
salt; spec. om vand i søer og vandløb, lidt

ovenfor Byen løb en Flod af klart og
herligt Ferskvand. Etlar.SB.189.

||
(nu

næppe br.) gen. anv. som adj. (jf. Fersk-
vands-;. Udi de Fersk-vands-Søer befindes

30 aldrig det ringeste Tegn til saadan Moor-
Ild. Heitm.Physik.51. 2) (især i flt.) sø ell.

vandløb m. ferskt vand. de Dyr, der fær-
des i og ved Ferskvandene. ^Møi/.-DwL.
III.86. Frem.DN.510. Ferskvands-,
i ssgr. [ifBrsgvans-] a/" Ferskvand i(ell.2);

fx. -areal," -fiskeri, -is, -sø; desuden i tal-

rige fagl. ssgr., især (zool.) betegnelser for
dyr, der lever i (ell. ved) ferskvand, fx.
-aborre, -fisk (EPont.Atlas.1.644. BMøll.

4a DyL.III.169) , -krabbe, -krebs, -kvabbe,
-mulle, -musling, -odder, -polyp, -reje,

-snegl, -torsk (som skældsord: Hjortø.K.89),
og (geol.) betegnelser for dannelser ell. af-
lejringer (i ell.) af ferskvand, /æ. -aflejring,

-dannelse, -dynd, -formation, -kalk, -kisel,

-ler, -sand
; jf. Hav-, Saltvands-, -eng^, en.

(landbr.) eng, der gennemrisles af ferskvand.
Landbo. 1. 686. -matros, en. ^ (spot.)

matros, der kun sejler paa indsøer ell. vand-
50 løb; ikke helbefaren sømand. *det er mig,
som er bleven et Asen,

|
rigtig en Fersk-

vandsmatros, en Suder, en Brasen. Drachm.
PT.160. Scheller.MarO.

I. Fes, en. se Fez.
II. fes, præt. af fise.

tesentere, v. se fisentere.

feset, perf. part. af fise.

O Fe-slot, et. (jf. -palads;. Det er

herligt i disse Vertshuse, det er ligesom
60 i et Feeslot i de gamle Eventyr. Oehl.

XVII.4. Blich.II.278. Schand.SD.46.
Fesper, en. se Vesper.
I. Fest, en ell. f et (Moth.F90). [fæsd]

gen. -s ell. f -es (Holb.Ep.1.337); flt. -er ell.

t -e (smst. Bagges.III.126. Hauch.QM.^
(1851).II.4. HCAnd.X.293). (ænyd. d. s.
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(intk.); fra ty. fest, af lat. festam; besl. m.
Ferie, jf. Festivitas, Festivitet, fetere)

1) religiøs mindehøjtidelighed, der

fejres paa visse dage i aaret; ogs. om selve

dagen ell. dagene, (herren) beskikkede for-

skjellige Tider og Fester. Si>.55.8. Hvad
andre Fester (o: end søndag) aagaaer, da
. . saasotn de gamle blive stedse staaende,

og adskillige nye komme dertil, saa kunde
det hende sig, at . . der omsider kunde
bUve ligesaa mange Feste, som der er

Dage i Aaret. Holb.Ep.1.337. Almanakkens
Indretning efter Festernes (o: helligdagenes)

Afskaffelse. Luxd.Dagb.I.419. 'Nu Vaarens
Vind

I

Har ringet ind | Dens (o: pinsens)

Fest i Skovens Kroner. Boye.AD.11.44. det
er ikke nogen af Kirkens Fester, men
en Høitid i Borgersamfundet. Mynst.Præd.
(1835).6. Tempelvielsens Fest (Chr.VI:
høytiidj indtraf i Jerusalem. Joh. 10. 22.
Winth.HF.323. der var ikke en Hytte .

.

uden den jo havde noget af Festens (j:

julens) milde Tanker og dens Lys og
Fred over sig. Feilb.BL.237. De store Fe-
ster dannede de naturlige Mærkepunkter
i Aarets Gmg.TroelsL.^VII.l. VVed.B.61.
bevægelige fester, se bevægelig 1.2.

||

i udtr. glædelig fest, hilsen paa kirkens

store højtidsdage. God Dav, Fris, glædelig
Fest (o: jul).Schand.TF.L6. Wied.LO.307.
FeUb.

2) offentlig eU. privat højtidelighed ell.

forlystelse, der afholdes i anledning af
ell. til minde om en ell. anden vigtig be-

givenhed (jf. Aabnings-, Aars-, Afskeds-,
Bryllups-, Grundlovs-, Kronings-, Minde-
fest osv.); i videre bet.: selskabelig sammen-
komst, hvor forlystelser af forsk, art spiller

en fremtrædende rolle (jf. Havefest olgn.).

*Paa Fødselens og andre Feste. Bagges.
111.179. *(du) er et Instrument,

|
Hvorpaa

snart en Fusker og snart en Mester
|
Sin

Vise spiller ved alskens Fester. fleift.iVZ).

142. *Den fjerne Larm sig tabte,
|
Og Fe-

sten slumred må.Winth.HF.221. HCAnd.
X.293. Kjøbenhavn er i Fest, thi Henrik
Ibsen er bleven 70 Aar. Blækspr.1898.14.

||

sammenligninger (jf. bet. %.i). Hvilken
ærlig Mand der har saadan en Kone som
jeg, hånd maa holde sin Bryllupsdag hvert
Aar som en Fest. Rolb.Jul.5sc. Det var som
en Fest for Drengen, hver Gang han kom.
H0And.VIII.294. »det Halve af Mand-
skabet ligger af Pest,

|
men Hælvten er

lystig og glad som til Fest. Ploug.1.293.

3) overf. 3.1) oplevelse, der stemmer
sindet til (højtidsfuld) glæde. Fornøie-
lighed giør Livet til en Fest; men Lystig-
hed giør det til en Fastelavnsmandag.
Tode.V.171. De, som havde hørt (Steffens)

tale . . vare henrevne af Begeistring for

ham . . Hvor han kom til en Universitets-
stad, var det en Fest. 0rst.VIIl.lO8. Reib.
Poet.III.21. *Du vel begriber, at det (o:

at jeg saa dit fodspor) var en Fest. Bødt.
62. Det hele Ophold i Elrakow var en

Fest for mig. Brandes.X.177. (malerkunsten)
har beredt Verden saa mange uforligne-
lige Fester. JLange.BM.1.84. Det var en
af Tines Fester, naar Skovrideren læste
højt af Aviserne. jBan^r.r.iS. Hendes Smil
(skulde) lyse over hans Bord og gøre Hver-
dagen til Fest. Nans.M.1.33.

j|
(nu 1. br.)

fornøjelse; morskab. *At høre Fugle-
qvidder | Blev ham en fattig FestWinth.

10 V.233. (han) gjør sig en Fest af at øde-
lægge det Skjønne og Herlige. Gylb.IX.
24. det er Piigen en Fest, naar Arbeidet
gaaer hest. Lieb.DQ. II.36. Brandes.VIII.
223. (sj.) om person: 'Husets unge, skjønne
Datter

|
Lønlig saae i ham sin Fest. Bødt.

SD..30. jf. bet.S.i: 'Her er en Jubel I her
er en Fest!

|
Her gjælder det, hvo der

kan sanke (o: æbler) bedst.Winth.II.160.
3.2) (især vulg.) larmende lystighed;

20 sjov; spektakel. Gaarden holdt fuld af
Stadsvqgne, fra Indhuset lød Fest og H.al-

\ø\.JVJens.SS.108. CEw.Fj234. han snak-
kede om hvor sjovt det blev, når Lull
kom i Skolen, hvilken „Fest" de skulde
have. Kidde.AE.I.191. || ogs.: bevæget optrin;
„scene", det var en ordentlig støt Salut,

jeg (o: en tjener) læste hende, ka' De tro,

og der b*e* jo en Fest af den anden Ver-
den. KLars.UR.29. smst.37. y i udtr. holde

30 ell. lave ell. (1. br.) gøre fest, holde sjov;

gøre spektakel ell. spektakler; lave optøjer.

Jeg kan ikke tillade, at De løber rundt
her og laver Fest paa min Bekostning.
Wied.BSt.89. vi sladrede og holdt en far-

lig Fest. JVJens.EE.l06. AndNx.PE.III.
281. 'Sikken en Kæfert, du drak dig, min
Ven,

I
og sikken en Fest, vi sku' lave!

Sødb.GD.66. Er da . . med til at lave fest

(o: i skolen)? Rjortø.K.26. Staun.P.3. sam-
40 tidigt med mig . . var han blevet fuld (og

vi gik) ud for at gøre Fest paa Gaden.
Sten Drewsen.Bødt ellerSort.(1903). 78. have
ell. holde fest med, have løjer med; holde
sjov med; gøre grin med; holde for nar. vi
skal drille Skomagermadammen i Dag, det
er saa længe siden, vi har haft lidt Fest
med hende. OOtt.GrethesDagbog.(1913).16.
Nisser (plejer) at prale af, hvor mange
Malkepiger de har holdt Fest med. -Bud

50 Lange.Drømme.(1910 ).84.

U. fest, adj. [fæsd] {af I. Fest 3.2; m. h. t.

bet.-udviklingen jf. grin, sjov; iscer vulg.)

som fremkalder lystighed; morsom; sjov
\\

som præd, i udtr. det er fest: Aa saa ta'r

Du aa skriver te' me', om han syn's, de' var
fest. RobLRans.EP.219. Q attrib.: drenge .

.

syntes, at hun var en gevaltig fest een.
Hjortø.TV.3. De' e' en fest Fyr. BobLRans.
ÉP.36.

60 Fest-, i ssgr., især af I. Fest 2; kun de

vigtigste ssgr. er medtagne, udeladt er fx.

Fest-artikel, -ballet, -beretning, -bord, -del-

tager, -glad, -glans, -glæde, -humør, -jubel,

-kantate, -larm, -lyrik, -march, -poesi, -pro-

gram, -rus, -skik, -smykket, -aften, en.

1) [1.1] (nu l.br.) aften før en Jielligdag ell.

IV. Reatrrkt »/s 1922 68
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en helligdags aften; helligaften, var leg paa
den Tid i Berlin, skulde jeg denne Fest-
aften (o:juleaftefi)vseTe i hendes Selskab.
MCAnd.XlI.llo. Næste Festalten (oiipaa-
sken) fortalte Faderen (o: en jøde) Hi-
storien om Joseph og hans Brødre. Gold-
8chm.I.31. 2) aften, da der holdes fest. her
til Lands gaar man, fraregnet særlige
Festaftener, ikke i Teatret med iidskaaren
Kiole.yortEi.nS.lll. || overf., fii I.Fest 3.i: lo

Den bøhmiske Strygekvartet . . forskaffede
igaar Tilhørerne en virkelig Festaften. Pol.

^^lul908.A.l.sp.5. -arraiig;er, en. Kunst-
neren (er) Hoffets Festarrangør. JLange.
III.152. Nan8.(PolPUol908.7). -blus, et.

YThist.TV.1.185. rundt om . . bleve i et

Nu Festblus tændte, der lyste i Natten.
ECAnd.XII.97. TroelsL.VII.154. -dag, en.

et Feste-: Moth.FGO. Eolb.Herod.377. f Fe-
stens-: ECAnd.III.41). {anyd. fæst(e)dag) io

1) [I.l] (nu 1. hr.) helligdag, (den sindssyge
raabte) stærkest paa Fest-Dagene. Eolb.Kh.
76. (han) hørte en Prædiken paa St. Do-
minici Fest-Dag. sa.Ep.II.107.

|| (Jf- fr-

féte, opr. om den helgens festdag, hvis navn
man har faaet i daaben; nu 1. 6r.) fødselsdag,
(kongens) Festdag har været festlig for
Folket vide om Land. ENClaus.Univ. 22.
PalM.Vl.228. 2) dag, da der afholdes fest (2).

VSO. MO. disse Telte med deres Diske 30

af uhøvlede Bræder, der først paa Fest-
dagen (o: markedsdagen) skulde beklædes
med LæTTed. Schand.TF.1.103. Drachm.
STL.23. PoUyi2l903.B.2.sp.2. || overf., til

I. Fest 3.1: festlig dag; glædesdag. *din Nær-
værelse har skabt en Festdag | Af alle

Dage du var her. Erz.XI.192. Eolst.III.
194. -dragt, en. (jf. -klædning, -skrudj.

smukke Damer i Festdragter. iJrawfZes.XJ.

13. GyrLemche.FS.3o2. || spec. om mandlig 40

galladragt; „kjole og hvidt". Schand.O.I.209.
Paaklædning : Festdragt. EaandbogforStu-
denter.1921-22.77.

II
overf. De tyske Skole-

lærere var misfornøjede med, at (Sønder-
borg) ikke gjorde Stads ad dem, at den
ikke havde iført sig Festdragt. JJessen.A.9.
Kysten spejler sin straalende, ny Fest-
dragt i Bølgerne. KvBU'ia913.2.sp.2.
feste, V. [ifæsda] -ede. «M0.; jf. ty.

festen; af 1. Fest) 1) til I. Fest 2: holde io

fest ell. gilde; deltage i en fest ell. et

gilde (ofte m. bibet.: svire; solde). *vi

flage og vi feste
|
lidt meer, end aer er

sundt. Eich.I.305. Mændene traf sammen i

Værtshus-Klubben for at drikke, feste og
samtale med hverandre. Brandes. VIII.205.
(der var ikke) mange Nybodershuse, hvor
der . . festedes saa hyppigt som hos de to

gamle. Pont.LP.1.55. Nans.M.62. Inde paa
and fester de og gaar i Helligdagsklæ- to

der. Gravl.0en.lO3.
||
præs.part. anv. som adj.

Umiddelbart foran mig har jeg Podiet,
hvorpaa tre Repræsentanter for den fe-

stende Forening har Plads (0: ved en tysk

studenter-festkommers).Jørg.EB,.165.jf. : *0s
atter blæste Blæstene,

|
og Skyer sejlecr

højt,
I
da kom der fint og festende

| det
allerførste Fløjt. EAhlmann.GD.77.

\\ (1. br.)

gøre anstalter til fest; gøre det festligt. „Jom-
fruen sagde mig før, at Du havde givet Or-
dre til at brase op og feste 1" — „Herre-
gud, jeg var nødt til at bede de Menne-
skerhjem engang." Baud.Sne.lOl. 2) (vulg.)
til I. Fest 3.2: holde sjov; støj op. D&E.
Feste-dag, en. se Festdag.
festelig, adj. se festlig.

Fest-forestilling, en. (teater)fore-
stilling, der gives i anledning af, som led af
en fest; ogs. om cirkusforestilling olgn. m;
særlig udsøgt program. D&E.

||
(dagl., næ-

sten vulg.) overf. og m. tilknytning til I.

Fest 3: noget særdeles morsomt; stor mor-
skab, smst. det var en ren festforestilling

at se ham i den situation -fyrværkeri,
et. fyrværkeri, der afbrændes i anledning af
en fest; stort og pragtfuldt fyrværkeri. Bran-
des.VlI.175. -gave, en. (J/". fy. festgab e)
D&E. Saaby.'' jf.: en Bog, der udgives i

festligt Udstyr med Illustrationer, en sand
Fe^stgavebog. PLevin. (Tilsk. 1921.1.65).
-gilde, et. (sj.) festligt gilde; fest. Da vor
Hær havde slaaet Slesvigholstenerne ved
Bov, bruste Sejrsjublen ud i Festgilder
med Sang og Klang. Schand.0.1.37. D&E.
-græs, et. % vellugtende græs m. brune,
glinsende smaa-aks, Eierochloa Gmelin. Lan-
ge. Flora. 70. Sal.Vlll.912. O -Lal, en.

(jf. -sal/ Håkonshallens Udsmykning som
Festhal. Dannebrog. ^^/il906. 1. sj). 1. overf.:

*Hvad har I vel mod Jorden,
|
Som vi til

Festhal iik.Winth.X.227. Schand.UD.95.
-hejtid, en. [I.l] (nu næppe br ) da Fest-
Høytiden var forbi, reisede (Josefog Maria)
tilbage til Nazareth igien.Eolb.Kh.7.
festivere, v. [fæsdi've'ra] -ede. {dan-

net afstammen i Festivitas, Festivitet; 1. br.)

d. s. s. feste 1. Jeg var saa træt efter 14
Dages næsten uafbrudt Festiveren, at jeg
. . blev syg. Schand.0.11.140. Man bli'r skak-
mat af den Festivéren, Frøken Jensen —
den Juleglæde mætter, sagde han. Bang.
SE. 211. Festivitas, en. [fæisdi-'vitas]

uden flt. {fra lat. festivitas, festlighed; jf.
Festivitet) 1) CP egl.: munterhed; skæmte-
fuldhed; gemytlighed, jeg regner icke
Molieres Misantrope for . . nogen god Co-
moedie, saasom den ene Part (o: bestand-

del) der udi fattes, som kaldes Festivitas,

Gayete og Kunst at komme Folk til at lee.

Eolb.JJBet.a9r. || ofte brugt m. tilslutning til

I. Fest 2 (se SandfeldJens.S.91 ; især i avis-

spr.): festlig stemning; festlig glans.
der var en vis festivitas, en vis Poesi over
ham. Baud.E.14. Eag.lV.72. paa enkelte .

.

Steder gik det noget ud over (symfoniens)

herlige Festivitas. BerlTid."'/d921.M.2.sp.l.

»Comédie-Fran^aise — ! Bag de straalende

Ord
I
en Verden af Stil og Festivitas bor.

|

Som Bække i sydfranske Dale |
klinger

den galliske Tale\ FrNygaard.(Pol.^hl921.
4.sp.l). 2) (talespr., 1. br.) d. s. s. Festlighed 2.

der er festivitas paa kandidatgangen i af-
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ten
i
Festivitet, en. [fæsdivi'te'rf] fit

-er. {jf. ty. festivitåt, af lat. festivitas, se

Festivitas; nu 1. h.) I) d. s. s. Festivitas 1.

den Festivitet, som er Siælen udi en Co-
mædie. Eolb.MTkr.18. 2) d. s. s. Festlighed
2. Moth.Ccmv.F42. Til Festiviteter bruges
sædvanlig lange egyptiske Ærmer af Pe-
tinet eller broderet Muselin. RCLundSam-
lerJ.(1803).160. Værten kom ind med en
stor Bolle Punsch, saa at jeg kunde be-
gribe, at Festiviteten nu skulde tage sin

muntre Begyndelse. Bagger.1.121.
Fest-kalender, en. [I.l] fortegnelse

over aarligt tilbagevendende fester, den kirke-
lige Festkalender.Troetei. FJJ.77. Sal.* VII.
912. (S -klsednins^, en. d. s. s. -dragt.

noverf.: Verset var jo de falske Idealers
Festklædning. Eørd.SL.SO. -klædt, part.

adj. klædt paa, smykket til fest. DdH. Tom
Krist.LA.7. salen var fuld af festklædte
mennesker

j overf.: 'saa maa man ud i

det festklædte Land
|

til Solstraalelegen
paa Blad^ og paa Vand. Schand. SD. 187.

-komité, en. Drachm.F.IIJ.58.
festlis:, adj. [ifæsdli] (•\ festelig. Etc.

III..W7.1 V.57. Bagges.V.138). adv. -t ell. d. s.

eU. (t) -en (VSO.). adj. til I.Fest (jf. II. fest;

1) t til I. Fest 1 ; vist kun m. overgang til

bet. 2: 'Og Klokkens det ene, det ifestlige

Slag
I
Forkynder den hellige Morgen.

Grundtv.FS.I.409. *Hans Hus er smykket
festligt og rent | Og Heltidens (o: paaskens)
Hal heredt. Ing.RSE.VII.151. Den, der le-

ver i daglig og dog festlig Omgang med
den Forestilling, at der er en Gud til.

KierkJV.413.
2) «!. Fest2. 2.l) CP som hører til ell

er forbunden med en fest; fest-, en
Indbydelse til at deltage i et festligt Maal-
tid (nu: festmaaltid; paa Skydebanen. Nye-
rup.Levnet.83. *Snækkerne . . | Som ankre,
som flage

|
Paa festlige Dage (o: festdage).

Grundtv.PS.V.162. hendes Øren hørte ikke
den festlige Musik (o: festmusikken). EC
And.V.107. gjennem de festlige Sale (o:

festsalene) klang 'BzhnvLSiken.smst.VI.123.
Drachm.SEJ24. nu 1. br. undt. i faste forb.:
ved en festlig Leilighe d. KierkJV.199.
Schand. 0. 1. 173. en festlig sammen-
komst

j 2.2) som bærer præg af ell.

passer til en fest. 'Mit Skib jeg vil med
festlig Pragt udsmykke. Mynst.BlS.III.386.
*Bruden er i Dag saa festlig smykket.
EeibJPoet.III.491. det festlig dækkede Mid-
dagsbord. Pont.LP.VIII.169. Bordopdæk-
ningen var (ikke) synderlig festUg . . Der
var ikke saa meget som en Blomst paa
Bordet. smst.VII.155. jf. bet. 2.3: der sidder
de endnu i deres Højtidsklæder og pas-
ser paa at bUve ved at smile til hinanden
og at bruge festlige Ord. JPJac. II. 199.

2.3) overf: som minder om fest; pragtfuld;
glansfuld. *Cypris liig i festlig Yndig-
hed. Pram.(EahbXB.I.177). »som en Brud
i Blomsterkrone

|
Saa festligt Æbletræet

staaer. Lund.(smstJI.lo4). *I Chazerl I Lon-

gobarder!
I
I festlige Navne for Sværd-

slagsang. £a^^esXJ.365. •hvUken glad og
festlig Yvigleszng. PalM.VII.116. RichJI.
151. nun (var) at se til saa festlig og fa-

ger og frisk og let som et Banner. JP
JacJ.244. citaterne . . har VOh. Andersen
oversat festlig. NMøll. (Letterst.tidskr. 1 920.
406). 2j) {efter ty. feierlich) f højtids-
fuld; højtidelig. Intet skal fattes den

10 festelige Sc^. Eic.(1914)J.292. *i festelig

AndsÆt
I
Stod han her, fordybet i Tanker.

smst.V.70. 'Ombytter Prunk med festlig

Sørgedragt. GrundtvJPSJJl.
3) (næsten vulg.) til I. Fest 3.2: som der er

morskab ved; grinagtig; sjov. (han) var
igrunden en festlig Fyr, som man ikke
begreb paa een Gding.Buchh.EG.77. de
skulde nok have Steg . . de levede mor-
derlig godt paa LykKebo. Det var fest-

20 ligt med Lisbeth, som troede, hun skulde
sulte.BEolst.L.92. Jk(8J-) som gaarpaa „sjov"

(udskejelser) ; vidtløftig; udsvævende, jegkom
jo til at kende et Par Piger og blev en
festlig Fyr. JVJens.EE.100.
festlig-g^ere, v. [I.2] [-jgo'ra] (1. br.)

give et festligt præg; gøre festlig. Brylluppet
festliggjordes af Etatsraaden ved de ae-
likateste . . Retter. Tops.1.76. -hed, en.

[2.2] 1) O festligt præg; festlig stemning; ogs.:

30 højtidelighed. VSO. ved deiligTale bidrager
(præsten) til at forhøie (dødsdagens) Fest-
lighed. Éierk.XIV.301. med Giftbægeret i

Haanden, bevarende den skjønne Festlig-

hed, talte (Sokrates) ligesaa eenfoldigt som
nogensinde ved Gjestebudet. smst.X.240.
idet Sjælen skilles fra Legemet, modtager
(Kristus) Sjælen — kun fremtræder Fore-
stillingen her, hvor det gælder Maria, med
større Klarhed og Festlighed. Jiaw^e.JJ.

40 108. H (nu næppe br.) d. s. s. Festivitas 1. det
han siger er Commerce, dramatisk Festlig-

hed, mveTtissement.Kierk.XIV.208. 2)
(mindre) fest. Eeib.Poet.III.95. Fareneren
Festiighed, til hvilken man indbydes.Æ^tcrJfc.

V.126. Drachm.EI.o3. ved en offentUg Fest-
lighed . . blev Forsoningen . . beseglet.Poni.
LP.VI.102. H spec. i flt., otn de enkelte led

af en (større) fest. *l møder her
|
Til Bryl-

lupsstads i Aften, tager Deel 1 1 alle Fest-

50 ligheder, som en Bradgom. Eeib.Poet.III.
440. e. br. CP -holde, v. [U] [-ihml'a] fejre:

højtideligholde. ENClaus.Leil.81. Erz.Vl.
183. hos Eders Efterkommere skal I fest-

ligholde (denne dag) tU en evig Skik. <?

Mos.l2.14(Lindberg). Vi festligholde i denne
Time vort Selskabs Stiitelse. Kierk.I.145.

Ballet var beregnet paa at være en Fest-

ligholdelse af min og Eriks Forlovelse.

XansJ^D.54.
60 Fest-maaltid, et. 1) [LI] (1. br.). Ti-

den tU Festmaaltidet (o: juleaften) kom.
Gaasen var aldeles vellykket. Tops.III.195.

2) [1.2] til et velindrettet Festmaaltid hører
Voxlys, Kjedsomhed og Tjenere i Liberi.

Bagger.1.97. (hans) Livret var et Kødben
og en Brødskorpe. Kunde han dertil knibe

68«
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en dansk Snaps, var det et rent Festmaal-
tid for ham. É:iemmet.l912.948.sp.l. -mid-
dag^v en. 8&B. Han glædede (blinde kvin-

der) ved at indbyde dem til en Festmiddag
i hans Sommerhjem. DagNyh?''l\\.19l2.1.sp.

5. -oflFer, et. [I.l] (bibl) offerdyr, der

ofres ved en højtid. De spiste Fest-Offre i

7 T)sige.2Krøn.30.23 (Lindberg). Mal.2.3
(Chr. VI afvig.).

Feston, en. [fæ'sdcoq,] be§t. f. -en [fæ- lo

'sd(i)ri,'(9)n] flt. -er [fæ'sdmii'ar] ell. m. fr.

bøjning: -s. (fra fr. feston, af ital. festone,

egl.: festlig •prydelse) 1) 03 buehængende kæde

af sammenbundne blomster, blade, grene, tøj

osv.; guirlandebue. *Epheu bandt Fe-
stonner (cv> Colonner)

|
Om Murens Alabast.

Bødt.102. *Liglagner i Festons omkring
mit B\l\eå.JPJac.DU.n80. paa Huset var
Festons i Gran og Dannebrogsfarver. O
Rung.P.296.

\\ (faglT) malet ell. plastisk efter- 20

ligning af en saadan bue til udsmykning af
vægflader (jf. Frugtbue, Frugtkransj. Leth.

(1800).37. Guirlander og Festons prydede
talrige . . Arbejder, især Kunstnerslægten
della Robbia's glasserede Terrakottarelief-

fer. S^iiar^iS^. Murfladerne (er) her og
der . . behængte med pompøse Festons.
VVed.B.61. 2) (fagl.) smalt stykke hvidt tøj

med maskinbroderi, især brugt som pynt paa
dame-undertøj. Sal? ¥11.917. 30

CP Fest-optoff, et. (jf. -tog 2). at gaae
i Festoptog (ChrTVI: at holde stads^ for

Bacchus. ^MaM.6.7. -plads, en. Schand.
O.II.136. Pont.LP. VII.103. Der var Folke-
fest i Kratholm Skov . . Paa Festpladsen
gik Folk . . og pustede af Varme. Skjoldb.

SM.7. -ret, en. ret, der serveres ved et fest-

maaltid. || billedl. den gamle Historie om
Kærlighedens Festret, der ikke vU blive

til dagligt Brød. JPJac.II.199. -sal, en. 40

sal, hvori der afholdes fest; spec. om sal (i

en offentlig bygning olgn., fx. i et univer-

sitet), der udelukkende er bestemt til afholdelse

af fester; solennitetssal, (i Berlin) var det
just ikke i Festsale, jeg talte, men i saare
simple Skolelokaler, brandes. yjJ..9 70. I

Festsalen (0: universitetets) findes Malerier
af Marstrand og Bloch. JJessen.ØV. 209.

VortHj.IV2.113. -sang, en. HCAnd.XI.71.
Schand.SD.230. Det betragtes som et Savn, 50

naar der ved en Familiefest . . ikke fore-

ligger mindst een Festsa.ng.VortHj.IVl.40.
-SKrift, et, bog, der udgives i anledning

af en (minde)fest. S&B. Festskrift til Vil-

helm Thomsen . . i Anledning af hans
femogtyveårige Doktorjubilæum, (bogtitel.

1894). 03 -skrad, et. (jf -dragt, -klæd-
ning/ Brandes.V.38. I senere Tider bar
Paven som Del af sit Festskrud en (per-

sisk) Tiara. FrNiels.KH.II.457. Frøken K. 60

(var ikke) i andet Festskrud end en ren
Krave. Bang.L.264. Wied.S.194. \\ overf.

Schand.0.1.114. Pariserne . . klæde deres
Hovedstad i Festskrud. NatTid.'^filSSO.M.

2.sp.3. -spil, et. skuespil, der (forfattes og)

opføres som led af en fest (jf. -stykkej. Fest-

Spil i Hundredaaret efter de store Landbo-
Reformer. Drachm.VIII.231. Festspillene
(i Bayreuth) ere fortsatte efter Wagners
J)øå.Sal.XVIII.469. overf: Kun mod Fore-
visning af Troens uddelte Almissetegn fik

man her Adgang til Livets Festspil. TroeZsL.
XIII.114. & -spise, en. [I.l ell. 2] (jf.
-maaltid, -ret). I det 19de Aarhundrede
har man . . indført . . Gaasesteg som Fest-
spise Juleaften, smst. VII. 13. smst. V. 10.

-spisning, en. (sj.) (fælles)spisning i an-
ledning af en fest. Schand.0.1.30. -stem-
ning:, en. (han) holdt sig . . i en pietets-

fuld Feststemning, der prægede sig i hver
hans mindste Handling. JPJac. II. 155.
Schand.UM.6. JakKnu.S.67. jf: De sad
midt i Livets Feststemning, da alt blev
taget fra dem. FOAndersenJrma.(1893).77

.

03 -stemt, part. adj. Tirsdagen kommer
med herligt Vejr og træffer os alle fest-

stemte. CEw.KPU.34. DagNyh.yi2l909.Till.
l.sp.l. -stykke, et. (1. br.) d. s. s. -spiL

Hrz.XIII.293. -tale, en. tale, der holdes

ved en fest ell. i en højtidelig anledning. S&B.
VilhAnd.K.I.280. -taler, en. (jf. -talej.

P. F. Suhm (var) udset til Festtaler. JLan-
ge.I.112. Schand.TF.n.ll3. Hørup. 1. 110.

-tog, et. 1) (sj.) festlig færd. Stephan rejste.

Det skulde være en Rejse efter Sejr og
Lykke . . Han vilde gjøre Alt, for at det
skulde blive ham et Festtog. Tops.II.548.

2) d. s. s. -optog. Derhen vandrede de da
i højtideligt festtog. FrHamm.Kirkehist.il.
25. SaU VII.912. 3) jærnbanetog i festlig an-
ledning. Festtoget med Hs. Mai. Kongen
var ankommet til Banegaarden. Dannebrog.
^yil907.l.sp.2.

Festnng, en. se Fæstning.
Fet, en. se Fæt.
Fetalje, en. [feitalja] (f Fetalle. Moth.

F428). uden flt. (ænyd. d. s., glda. fithall

(Rimkr.); fra mnt.vita.lie, aflat.victualia,

pi., .//".Viktualier) 1) (foræld, ell. spøg.) lev-

nedsmidler; fødevarer; proviant. Kok-
ken skal og være pligtig at forvare sit

Skibs Fætalie, saa det ikke spildis. DL.4—
1—17. Hvor nogen sendes i Land, der
maae intet, end ikke Fætalje, i nogen Maa-
de nogen a.itvinges. SøkrigsA.(1752). §626.
Harboe.MarO.134. (han) havde stjaalet alt

hvad han kunde af Køkkentøj, Dyner, Bo-
skab og Fetalje for at sende det til ^o\-
stea.TroelsL.XII.167. Wied.S.82. *(købman-
den) sælger Buxer og Bajre,

|
Fetalje og

Postelia. Blaum.Sib.47. Han bærer en Ry-
pesæk, som er tung af Flasker og Fetalje.

JVJens.M.1.98. 2) (dial.) sul til brød. Feilb.

Fetalj e-broder, en. ('Viktualiebroder.

Meyer. SaUVIL918). (glda. (flt.) fitalia-

brøthre; fra mnt. (flt.) vitalienbrodere) 1)

(hist.) især i flt, som betegnelse for de n eder-
ty ske kapere, der førte levnedsmidler til

Stockholm, da denne by belejredes af dronning
Margrete (1389), og som senere hærgede Nord-

og Østersøen. Moth.F428. VSO. „Viktualie-

brødre" eller Yitaliaaere. KrErsl.DM.177.
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2) (nu kun dial.) madkær person. MothJ'dSS.
FeUb.
O fetere, v. [fe'te-'ra] -ede. (fra fr.

feter, egl. : holde fest for, afl. af féte, fesi)

vise stor (ell. overdreven) opmærksom-
hed ell. hyldest; gøre stads af; fejre.
JBaden.FrO. Erz.XIlI.229. Bergs.PPJ29.
Drachm.F. 1.346. Alle feterede ham for
hans Flothed.Oi?ttfi^.P.54. (Beethoven) blev
feteret iDdtil det hysteriske af disse Damer.
Ttisk.l920.1lJ270. (1. hr.:) Katten . . kom
knnrrende, oplagt til at lade sig fetere.

AGnudtzm.En Se5kabsniand.(1911).5. især i

perf. part. brugt som adj. (jf. fejret u. fejre

2.2^: et lystigt Afsnit af en af vore meest
feterede Baldamers Liv. Chievitz.FG.103.
ThomLa.NL.74. den feterede Modelæge.
PoW161918.7.sp.l. B (sj.) m. tivgs-obj.: gøre
væsen af; forherlige, (det spekulative be-

greb) er blevet feteret som Dybsind. Kierk.
X11.79. Den italienske Musik er den meest
feterede i vore Dage, Hoffet ynder den.
Eof:tr.SpT.ni.7.

Fetich, en. ['fe-tij] (f Fetisk;. flt. -er.

(fra fr. fétiche, af port. feitiQO, trolddom,
amulet, af lat. facticins, kunstig, kunstlet;

besl. m. fjiktisk. Faktor, Faktum osv.) I)

(fagl.) genstand (fx. træklods, benstump, rod
osv.), som af forsk, primitive folk anses
for at besidde overnaturlige kræfter,
og som derfor gøres til genstand for religiøs

dyrkelse. Hvad enten de tilbede den sande
Gud, eller Solen, eller Fetisker, eller Chi-
TnæTeT.Tode.V.2. JBadenJ'rO. Sal* V1I.919.

2) CP overf: ting ell. sag, som er genstand
for overdreven ærefrygt, som man tillægger

overdreven betydning ell. blindt forlader sig

paa osv. Man lade enhver beholde sin Fe-
tisch, det, hvori han har fundet sit aande-
lige Tilhold ! Beffd.MA.J.96. Staten, denne
af . . Hegel opfundne Fetisch, er alt. In-
dividet intetJiatTid.*^/7l921.AftJ.sp.l. Fe-
tich-, i ssgr., fx. -dyrktlsc (overf.: JPJac.
11.413), -dyrker, -tilbeder.

Fette, en. ['fæda] flt. -r. (fra ty. (dach)-
fette, affr.iaite, mønning, opr.germ.; bygn.)
d. s. s. I. Aas 1. Aasetage. Spærene kæm-
mes her paa vandret liggende Stykker
Tømmer, de saakaldte Aase (eller Fetter).
Gvudtzni.Husb.15S.
Fettekaaei, en. (Tettekns. Moth.F107).

(anyd. fettekaas, fettikus, nt. fetkutje, ty.

dial. fettkausch, holl. vettekous; nu næppe
br.) 3( vaarsalat, Valerianella olitoria Poll.

O/. Feltkrop;. JTusch.259. Moth.ConvJ'28.
vAph. Nath. JJ. 308. Funke. (1801). IL. 355.
VSO. Lange &Bostr.Foderurter.(1877).217.
Fetting:, en. se Fedting.
Fen, suhst. [fø] {fra fr. leu, ild; muligvis

opr. om levering af belysning og brændsel
til skuespillerespaaklædningsrum; teat.) spil-
lepræmie, som skuespillere modtager for
deres aftenlige optræden ud orer deres faste
løn. Af Theaterkassens hele Brutto-Indtægt
af dets Forestillinger anvendes en Tiende-
deel til Spillepræmier {iQVL).EesoU^hl842.

geniale Fremstillere . . ilede ned til For-
tæppet og . . søgte at anslaae Tilskuernes
Antal, for derpaa (at beregne) hvor megen
Feu de vilde isL^Q.Oversk.DS.YlJil. Fru
Eeib.B.II.211. Elev ved det kgl. Teater
med 300 Rdlr. om Aaret og 3die Klasse
Feu. Tilsk.192lL.191.

feudal, adj. [lou'da-^ fæu-] (af mlat.
feodalis, afl. af feudnm, len, opr. germ.

10 ord besl. m. Fæ, gods; hist.) som hører til

ell. er ejendommelig for (middelalderens)
?en«pcBsen.3feyer.'655. den germanske Kri-
fers . . feudale KoiigetTosk&b.VVed.B.187.
apans gamle feudale krigerkaste. JFJens.

Jntr.130. Feudal-, t ssgr. (hist.; nu 1. br.)

lens-; fx. -ret, -system, -vcsen (FrSneedJ.
288. Oehl.Er.II.114) ofl.

Fenilleton, en. [følja'tmii, foljd-; ogs.

^oUq)-] best. f. -en [-'tcf)ii'(3)n] flt. -er [-'tmii'-

20 ar] (fra fr. feuilleton, lille blad; opr. om
tillægsblad til et dagblad; jf. Foliant, Folie,
Folio) 1) en nederst paa siden anbragt og
ved en vandret streg fra det øvrige skilt af-
deling af et dagblad, indeholdende vej-

ledende aiiikler om litteratur, kunst osv. (jf.
Kronik; ell. (nu næsten kun) en (brudstykke-
vis meddelt) roman. Romaner begyndte i

Bladenes Feuilletoner. Goldschm. I V. 25.
Blandt Sophies mange Pligter er det ikke

30 den letteste at læse Feuilletonerne i alle

B\side.FritzJurg.(NBøgh.FJ.118).Bang.SE.
32. I hertil Feailleton-OTersættelse, -roman,
-stil ofl. 2) litterært arbejde, der offentlig-

gøres i en feuilleton (1). 2.l) (nu 1. br.) ar-
tikel, der er offentliggjort ell. egner sig til

at offentliggøres i et dagblads feuilleton.
(..Fra Piazza del Popolo" beståar) af 700
Feuilletoner. ClPet.(L ædreV^hl867.1.sp.l).
Hver Gang der nu kommer mig Noget
paatværs, saa laver jeg en Feuilleton i

Stedet for en Ærgrelse deraf. Bøgh.JT.16.
Literære Feuilletoner. Borchsen. (bogtitel.

1880). 2.2) (dagl.) feuilletonroman. det
gjorde (opsigt), da (Paul Eeyses roman)
Verdens Børn . . udkom som Feuilleton
i Spenersche Zeitung. Brandes.YLl. 347.
hun sværmer for heltinden i „Berlingskes"
feuilleton

j
C9 Feuilletonist, en. [føljs-

tm'nisrf, folja-; ogs. f6j(9)-] flt. -er. (fra fr.

50 feuilletoniste) forfatter, der skriver feu-
illetoner iet dagblad (jf.'Kxomkøx). Meyer.*
En Feuilletonist ved Wienerblaaet Keue
freie Viesse.Brandes.(Tilsk.l919.lJ8). alle-

rede længe havde (Berlioz) virket som
Feuilletonist og Forfatter af aandfulde
musikæsthetiske ATtik\eT.EBergh.M.74. E
Eenrichs.MF.IL13. H (uegl.) om forfatter af
causerende, kritiske smaaskrifter: Lukian
var . . af Profession reisecde Foredrags-

60 holder og FeniWetomst. ABDrachm.(Vniv
Progr.191 9.11.91).
Fe«, en. [fæ(d)s] ^Fes. SaUYLL.908).

flt. -er. (jf. ty., fr. fez, efter byen Fez i Ma-
rokko, hvor denne hovedbeklædning opr. fa-
brikeredes) rund, skyggeløs hue af (rødt)
filt forsynet m. en sort ell. blaa kvast (olm.
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hovedbeklædning i muhamedanslce lande, især

Tyrkiet). *Ind styrte vilde Svende
|
Med

Fez og lange SkiæglVThist.B.9. *De røde
Fez'er fylder som Blomster hele Gaden,

|

snart slukkes de af Skyggen, snart Solen
højt dem tænder. SMich.P. 70. Frederik
Folkekær (d: Fr.VII) med sin Merskums-
pibe og sin røde Fez. Leop.VO.37.

ttj se ti. F4.
li, interj. se fy.

Fiale, en. [fi'aia] (sj. Fial. [fi'a'fl Meyer.
Hag.IV.74). flt. -(e)r. (af gr. phiåle, skaal;

jf. Fiole; bygn.) (i gotisk arkitektur) lille,

slankt, spirprydet taarn, hvormed stræbe-

pillerne ender, (vandet) strømmer fra vaade
Slangesnuder og drypskægede Dragemun-
de i Vandspringenes fantastisk brudte Bu-
er og mellem takliniede, slanke Fialer.

JPJac.I.2él. Jørg.BB.13. Stilart.147.

Fiasko, en. ['fjas^o, ogs. fi'asyo] flt. (sj.)

-er [-i^o'ar]. (af ital. fiasco, flaske, maaske
m. hentydning til glassets skrøbelighed, jf.
Arlaud.559; <.M0.; dagl., opr. teat; især

spot.) m. h. t. optræden over for offentligheden,

spec. et teaterpublikum (som modsætn. til

Succesj; afgjort uheld; uheldigt ud-
fald; ogs.: forsmædeligt nederlag olgn.

S&B. „Skaal, og tillykke med Sukces'en."— „Uf, lad være at snakke om detl Jeg
vilde meget hellere ha' haft en Fiasco I"

SvLa.SD.UO. 2000 Mennesker til Møde i

„Bøgebakker" . . En ynkelig Fiasko for

„Yenstre''.AalbVenstrebl.^°/6l931.1.sp.l. især

i udtr. gøre fiasko (efter ital. fare (un)

fiascoj, brugtom(optrædende)person, (teater)-

forestilling olgn.: ikke gøre lykke; være af-
gjort uheldig; falde igennem, (italienerne)

have gjort Fiasco med deres Opførelse af

Mozarts „Don Svlq.u.'* FruHeib.B.11.78. Min
Henrik Ibsen-Forelæsning havde jeg ind-
studeret . . Sætning for Sætning og Ord
efter Ord: med den havde jeg gjort Fiasco.
Bang.TA.70. (debutanten fik) Øje paa alle

Direktionens Hoveder nede i Parkettet,
blev nervøs — begyndte at stamme — og
gjorde Fiasko. DagNyh.^y*1921.9.sp.4. \\ ogs.

om andre forhold: Høriip.II.196. Adelen
gjorde Fiasko og Borgerstanden frelste

Landet fra UndeTgang.BerlTid.^VtWSl.Aft.
2.sp.3.

'

I. Fibel, en. [ifi-'b(8)l] (sv. d. s., no. fibel,

fivel; frant.ixhél (hty.teneX), aflat.vivo-
lae (flt.), spytkirtler; vet., nu næppe br.) syg-
dom hos heste, bestaaende i, at halskirt-
lerne svulmer op. Moth.F145. HesteL.(1703).
C4 f. Abildg. Heste- og Qvæg-Læge. (1 770). 40.

VSO. MO.
II. Fibel, en. [ifi.'b(9)l] flt. fibler. (fra

ty. fibel ell. mnt. fibel(e), som maaske er

omdannelse af bibel (fordi teksten opr. var
bibelske læsestykker); nu kun sdjy. ell. foræld.)

abc, især i form af et papir, bestemt til at

klistres paa et lille bræt med haandtag (se

Abe-bræt, Fibelbrætj; (sjældnere) abe-bog.

*du forstaar din Bibel, |
Som Else Skole-

Moer sin A. B. C. og Fiebel. Holb.Paar8.

123. vAph.(1759). Forsøg til en Fibel. ffco^-

titel.Fredrikstad.1799). »Ærefrygt har In-

fen meer, | Der stave kan sin Fibel. Hauch.
V.106. *Fra dorsk Autoritetstro, fra min

Fibel,
I
Jeg voxed, og er Tre og Tyve Aar.

PalM.VI.302. *(pegefingeren) er Barnets
Pegepind,

|
Naar det faaer sin Fibel ind.

Krossing.D.12. SaWII.929. Feilb.

Fibel-bræt, et. [II] (foræld.) abc, for-

10 met som et bræt med bogstaver paa; (ogs.)

abe-bog. vAph.(1759). at de Gamle virkelig

have anseet Æ for en egen Figur saa vel
som 0, kan sees af vore Fibelbretter og Abe-
ter. J^aden.Gram.iO. Bagges.I.llO. hvem
der bruger (verdenshistorien) til et Fibel-
Bret for Børn i det daglige Liv, veed
kun lidt hvad den duer til. Grundtv.Udv.
VI.54. Børnene lære (sproget) ved i Fibel-

brættet at kjende et Dyr. Kierk.IV.317.

20 Svends lille Søn havde . . stavet sig frem
paa et Stykke Træ, hvori Alfabetet var
indridset, og som man kaldte et Fibel-

hrædt. Etlar.GH.II.281. billedl: »Stav og
leg sammen paa Hiertets Fibel-Bret. Stub.

71. t -gal, adj. [I] (vet.) om hest, som bliver

vild paa grund af fibel. VSO. f -kirtel, en.

[I] (vet.) hestens spytkirtel. Abildg.Heste-og

Qvæg-Læge.(1783).57.
Fiber, en. ['fi-'bar] flt. fibre ell. (sj.)

iofibrer (Ew.Vin.97. Brandes.V.184. Bang.
Udv.183). (af lat. fibra, trævl) 1) (anat.)

meget fin traad i legemets væv (især musket-

og neroetraad). Musklerne bestaae af en
Mængde bøielige med en egen Hud om-
givne Trevler eller Fibre. Hallager. 10.

hvor Rygmarven hænger sammen med
Hjernen, gaae Fibre fra den ene Side
over til den anden. Anat.(1840).ll.ll. Sal*
VII.933.

II CJ m. mere ubestemt bet, især

40 i forb. hver fiber olgn. som betegnelse for

de fineste bestanddele („hver trævl") af et

menneskes legeme ell. sjæl. alle de ømmeste
følsommeste Fibrer ai mit Hierte. Ew.VIII.
97. *hver Fiber |

Med Skjælven føle kan
den strenge Straf,

|
Og hver en Pore lang-

somt drikke Døden. Hauch.DV.11.165. siden

LassaUe havde udleveret hende til For-
ældrene, var der sprunget en Fiber i

hendes ^inå. Brandes.VII.556. *Dine Øjne

io og Øren er vidt aabne.
|
Dit Legeme er

vaagent i hver en Yiher. Bode.D.99. jf.:

Kender De den indre Sammenhæng i den
franske Revolutionshistorie . . Jeg kender
den til dens inderste Yihre. Brandes.VII.
431. (sj.:) en af de smaa Fibre, med hvilke

han var knyttet til sit Hjemland, i Ci^iete.

(DagNyh?^ld913.1.sp.4). 2) (bot, nu mindre

br.) trævl i plantevæv; tave. MentzO.PlSéO.
Haandgern.527. ForstO.\\ Y en slags kunst-

lo læder, fremstillet af cellulose. VareL.'^459.

3) (fys.) i statikken : en i et prismatisk legeme

(jærnbjælke olgn.) tænkt prisme, hvis frem-

bringere er parallelle m. legemets frembrin-

gere. ESchou.TekniskMekanik.(1920).31. Fi-
ber-, i ssgr. (ogs. Fibre-. Anat.(1840).1.245.

256. Panum.99). især (anat.) af Fiber 1.
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-baand, et. haand af senefibre. Anat/1840).
1.256. -brusk, en, et. smst.245. Den gule
Brusk indeholder Blodkar og kaldes Fibre-
eller Trevlebrask. Panum.99.
Fibs(eri), fibi^et, se Fips(eri), fipset
Fiche, en. se III. Fisk.

Ficha, et, ogs. en. [fi'Jy] hest. f. -et [fi-

'Jy-'a<] flt. -er [fiijy'ar] (fra fr. fichu, egl.

(adj.): ringe, forkvaklet (fordi klcednings-

sfykket kun var en ufuldkommen mantiUe))
mie mantille tU at diekke en dames blottede

hals, bryst og skuldre; (nu kun) rynket, lægget

eU. plisseret (ofte trekantet) halstørklæde
ell. (kniplings)krave til damer. Et kulørt
Fichii bæres skiødesløst om Halsen. -ffC

Lund.Samler.I.(1803).416. JBaden.FrOJl.
havde jeg vidst, at vi ikke skulde læn-
gere end til Holdepladsen, havde jeg
^ke taget mit ny Fichu paa. Chievitz.NF.
12. Bang.1.187. JakKnu.LU.268. Sophie
(havde) et stort Fichu af hvidt Moll, som
skjulte hendes forvoksede Ryg. GyrLemche.
VK.162. (hun) købte sig . . en lille, billig,

stivet Fichu med mange nydelige Læg.
Bønnelycke.A.16.

Fidi, et. se I. og H. Fed.
fidde, V. se II. fedde. Fidde-baand,

et. se Fedbaand.
Fiddel, en. se Fedel.
Fiddi, subst. se I. Fedde. Fiddi-

vav(e), -vov(e), subst. se Feddevave.
Fideikommis, et, f en (Moth.Conv.

F45). [fid9ko'mi(s), -kcDimi(s), »;. fidei-] (f
Fideconi(m)is(s). Moth.Conv.F45. Holb.NF.
(1728).1.176). hest. f. -set [-'mi-'af, -'mis8<]

flt. -ser [-'mi'ar, -'misar]. {fra lat. fidei-

commissum, betroet (gods), af fides, troskab,

og perf.part. af committere, overdrage; især
jur.) formue (gods ell. kapital), som ved testa-

mentarisk bestemmelse baandlægges soyn

varigt underhold for en familie ell. til op-
rettelse af en stiftelse olgn., saaledes at kun
den aarlige rente, ikke formuen selv, maa
bruges, jeg veed og at Religionen ikke
som et Fidecommiss eller Arvegods for-

plantes fra Fader paa Søn. Holb.MTkr.339.
Reskr.^^U1795. BadenJurO. LandhO.II.76.
hiUedl. (sj.): det nationalliberale Parti
(havde) gjort den (akademiske dannelse) til

et Fideikommis (a: havde „taget patent" paa
den) for sig og sine. EHenrichs.VH.37.
Fideikommis-breT, et. (jur.) doku-
ment, hvorved fideikommis oprettes. Sal.VI.
499. -gods, et. (jur.) Intet Lehn, Stam-
huus eller Fideicommisgods kan for Frem-
tiden oprettes. Grundl.f1849). §98. EHen-
richs.MF.L288. -kapital, en. (jur.) Skr.
''161836. (han) oprettede . . Baroniet Næs-
set med en Fideikommiskapital stor 25,000
Rhå.Wied.S.1.

I. Fidel, en. se Fedel.
IL fidel, adj. [fi'de-'Z, sj. fi'dæ?q (i fi-

dele. Gylh.V.109). (af fr. Mele (latiiåeUs),
trofast, besl. m. fidere. Fidus) I) (dagl.)
som staar paa en fortrolig fod med; in-
tim, han var . . meget snaksom og fidel

med de Fleste i Selskabet. Oehl.Er.IL28.
Prindsen var hjemme og modtog mig paa
en meget nedladende og fidel Maade.
EudBay.EP.III.96. min Familje, der dog
ogsaa er en net Familje og som omgaas
fidelt selv med Bisper og Provster. Nans.
FRJ55. I ofte om (mere ell. mindre) paa-
trængende fortrolighed: (en) Blanding (o: i

en madonnagruppe) af det fidele og det
10 hofmandsagtig indsmigrende. JLange. II.

308. Esm.1.97. Deherrer er danske? sagde
han . . og lettede fidelt paa Filthatten.
Wied.Kna.156. 2) (m. bet. fra ty. stud.; nu
næppe hr.) gemytlig; munter; lystig.
Alle tre vare vi fidele Brødre, lystige
Fættere. BlichJI.194. Bagger.1.255. Saa-
snart han faaer en tre, fire Glas Viin,
bliver han fidele og begeistret. Gylh.V.109.
*Hver Sommer fletter vor gamle Lind

|

20 Regensen dens Krone grøn, | Og vifter
et frit og lystigt Sind | Til Gaardens fi-

dele (Ploug.L30: frejdige; Søn. Ploug.VV.
1.38. t fidere, v. {af lat. fidere, besl. m.
II. fidel, Fidus) især i forb. fidere paa,
stole paa. Leth.(1800).37. Conrad er for-
elsket . . Et Tegn derpaa er, at man slet

ikke mere kan fidere paa hvad han siger.
Hrz.IX.ll. Naar nu jeg kunde stole paa
Faderen — hml galt er det, at man aldrig

30 kan fidere paa denne Mand. smst.X.47.
|j

fidere sig paa, d.s. vAph.(1759).
Fide-vav(e), -Tov(e), subst. se Fed-

devave.
Fidibus, en. ['fi-'dibus, l.br. ifi-'3i-; ogs.

•fidi-, "fia'i-j (dial. PilHpos. VaUøe.D.77.
Feilb.). flt. -ser. (fra ty. stud., endelsen an-
tagelig efter lat. dat. flt, oprindelsen i øvrigt

uvis; nu 1. br.) sammenfoldet strimmel pa-
pir, hvormed tobakspibe olgn. tændes, at

40 bruge disse Blade til Kræmmerhuse, eller

til Fidibusser. JJm7.FI.89. '(hunger) tvang
|

Poeter til vor Verden at berige | Med
Fidibusser. BaggesJ.53. Der er En ved at

tænde sin Pibe, men Fidibussen vil (ikke)

laane Ild deTtii..Blich.IV.109. *vandt jeg
end ikke Andet

|
End Fidibusser, jeg dem

(o: aviserne) holde vil. PalM.IV.345. Pastor
G. satte sig igjen, tændte, idet han holdt
Fidibussen . . i sin . . højre Haand, og slog

50 den saa af mod Pibehovedets Rand. Jak
Knu.G.228. || som betegnelse for noget meget
ubetydeligt ell. ringe : *En Orm, en Fidibus,
det Mindste man kan n2evne.EiciJV.73.
fidimere, v. se vidimere.
fidle, V. se fedle.

Fidsel, en. ['fis(3)l] flt.MsXtr. (cenyd.

d. s., no. dial. fisl, meget tyndt stof; fra nt.

vissel. jf. ty. dial. og mht. visel; jf. Fis 2)
\)id. s. s. Fiber 1. Moth.Fl47. VSO. 2) (nu

60 næppe hr.) rod træ vi. Moth.F147. VSO. MO.
D&H. t fidslet, adj. til Fidsel 2. Moth.
Conv S.325. Denne Urt har en fidsled Rod
(o: trævlerod). VSO.
Fidt, fidte, fidtet osv. se Fedt ost;.

Fidus, en. [fi'duJs] (f Piduts. CBemh.
III.147. — t *"• ^i- form Pidacia. JBaden.
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FrO.II.) flt. (i bet 2) -er. (gennem ty. fiduz

af laf. fiducia, besl. m. 11. fidel, fidere)

1) (dagl.) tillid; især i forb. have fidus
til olgn. *En Østers har ikke til Verden
Fiduus,

I
Den veed, man kan æde den ud

af sit Buus. HCAnd.Vl.351. de Folks Tro
og Love har jeg ikke stor Fiduts til.

CBe7mh.in.147. Bosir.E.II.l. Uden i den
ringeste Maade at ville gøre mig gæl-
dende ved at kunne have nogen Fidus
til mine ringe 'Evner. Drachm.STL.190. En
Handlende har mistet al Fidus til Skilte,

der kun maaler 10 Fod i Højden. Caxjling.

L.13. Jeg har ingen Fidus til ham.SvLa.
EjG.378.

II
(vulg., 1. br.) person, man har

(særlig) tillid til, (særligt) stoler paa. Aka-
demisk Boldklub lagde for med 70 (points

i krichet), hvoraf Holdets Fidus, N. N.,

alene havde 2>h.NatTid:"kl921.M.5.sp.å.
2) (vulg.) hemmeligt kneb (som aftales,

meddeles i fortrolighed olgn.) ; fif. Hver en
af deres Aftaler, JPlaner og Bedrifter kunde
jeg følge, hvert Ord, hvert Fif, hver skid-

den FiduslOEung.F.344. *Fidusen i al

Geschæft
| er den, at man kan holde sin

KæitlJohsDam.H.35. En Mand, som giver
sine Fiduser bort ganske gratis. Thuborg.
F.148.

II fiffigt, især ikke helt hæder-
ligt foretagende, der giver (ell. kan give)

god fortjeneste; „tjans." Skal der laves
en Fidus, er jeg altid helst min egen Mand.
OBung.SS.143. jeg har lige lavet en rask
lille Fidus paa tredive Tusind. Det er osse
Penge, \\ke'i PoV^ltl920.11.sp.4. DSt.1920.
88. Samfundets Dagdrivere og Skadedyr
tager med Glæde den „Fidus", som det
er at sidde en Bøde af, navnlig om Vin-
teren. BerlTid.^y8l921.Aft.4.sp.5. jf. : jeg har
solgt et Billede . . En rask, lille Forretning,
forstaar du. Det var bare en „Fidus", et

lille Søbillede. — Javel. Hvad fik du for

det? — Halvandet Hxmårede. Bønnelycke.
MM.177. (sj.) m. mere ubestemt bet.: sag;
„historie"; affære. Det er vist . . en dum
Fidus med det Kys paa den Trappe. En
rigtig dum Historie for et fornuftigt Men-
neske. ChrEvgelst. MellemEøst ogJul.(1918).
71. Fidus-magrer, en. [2] (vulg.) en,

som indlader sig paa mindre fine forret-

ninger, hvis jeg som Balber afgav min
Stemme til det konsjervative Folkeparti
. . maatte jeg jo enten være en Fidus-
mager eller lidt spids i Bolden (o: tosset).

EkstrabUViol918.3.sp.l. han (sendte) Bud
efter et Par Fidusmagere, som staar uden-
for Organisationen, og gav dem Bananerne
til en meget lav Vris. PoU^U1920.9.sp.3.
Fied(d)el, en. se Fedel.
Fiende, en. se Fjende.

t fier, adj. (ogs. fiær (Eahb.Tilsk.1795.

333), fjer, fjær, se ndf). adv. d. s. (jf. sv.

fjår; fra fr. fier; „i daglig Tale." FSO.)
stolt; overlegen; hovmodig; brugt som
præd. ell. adv.: 'Hun kand jo viise sig kold-
sindet, trodsig, iieT.FrHorn.SomnBoet.67.
hun var ganske studs og fier imod mig

siden. Rahb.Tilsk.1791.497. Vertinden nei-
ede Udt i]æT.Ing.EF.VIII.116. Oversk.I.51.
attrib. (1. br.): Nær havde jeg elsket dig,
du fiere, slemme Fige. BirchJ.208. (hun)
sagde med kold, fjer Mine: „Vil De ikke
lægge Deres Hat og Kaabe, Jomfru ?"JEfrz.

ST.94. t -lied, en. („i daglig Tale."FSO.)
(hun viser) en vis Flerhed eller Fornemhed,
som ikke alle Roller udfordrer. PdRosenstG.

10 EE.81. Himlens Herre . . finder ej Behag
i Uhøflighed og Fjerhed mod den ringere.
JLBasm.1001Nat.217.
Fiert, en. [ifi'arÆ jarg. ftr'd] flt. -er.

{dannet af fire efter Femmert osv.; især
jarg!) betegnelse for en ting, der gælder for
(har værdi af) fire enheder af en vis slags.

1) t om mønt: firskilling. *Et Spark, et

Spark,
I
Vi gav vor Rigsbankmark,

|
Og

snart man aldrig seer
|
En gammel „Fiert"

20 meer. Rantzau.D.Nr.37. 2) (soldat.) skud i

centrum (som tæller 4 points). Dania.III.
72. 3) i klinkspil betegnelse for de knap-
per, som kbh. politibetjente bærer paa ærme-
opslaget („politifiert").

Fif, et. [fef , ogs. fif] flt. d. s. {fra ty.

pfiff, det at fløjte (egl. om fuglefængerens

fløjt, naar han lokker fuglene til sig ved at

efterligne deres stemme); laant i sidste halv-

del af 18. aarh.; betegner som regel noget

30 mindre groft end Kneb) 1) (dagl.) fiffig

(l.i) optræden; snedigt udtænkt plan;
kneb; trick. Ord, som ikkun skylde en
enkelt Kreds deres Oprindelse (falder) efter

et kort Døgnliv tilbage i deres Intet, som
f. Ex. med Ordene Kakkelorum, Fif . . har
været Tilfældet. Rahb.Stiil.6. (hun) brugde
. . nu samme Fif med Amlet. Grundtv.
Saxo.I.187. At De n'a . . lader fremmed,
det anseer jeg, reent ud sagt, for et Fif.

40 Erz.V.lSl. jeg havde mine Fif, smaa uskyl-
dige Kunstgreb. ECAnd.1.258. han (betjen-

te) sig af de Fif, som vi Alle kjende fra

vor Skoletid, for at føre Læreren bag Ly-
set. Thomam.SC.5. idet (hr. Sørensen) be-
nyttede det almindelige Fif for at give
et vulgært Navn en bedre Klang, nemlig
at latinisere det, lod han sin Søn kalde
Severinsen. Tops.1.130. (de) søgte at aflure

hinandenFiifene.Wied.BS.265. han kender
50 fiffet

i II \ d. s. s. Fiffighed l.i. hvis Kus-
ken har lidt Fif, kan han køre (hesten) saa
den tager sig passende ud trods den frem-
skredne A\deT.BoWlal903.1.sp.6. 2) (nu
næppe br.) om klæder: fikst snit (jf. fiffe

2, fiffig 2; m.h. t. bet-udviklingen jf. Pudsj.
min Søster besørgede . . Kapper kjøbte
til hendes Moder, efter Kjøbenhavns aller-

nyeste Fif. CBernh.X.46.
Fifa, en. [ifi()fa] best f. -en [-|fa-'8n] flt

60 -er [-(fa-ar] {spøg. omdannelse o/ Sofa; jarg.,

1. br.) sofa. saa sætter vi to unge, Clara

og jeg, os i Fifaen. Wied.Imellem Slagene.

(1914).97. Slang dig nu bare paa Fifaen

og ta en med Ro. Gravl.J.67.

fifle, V. [ifefg, ogs. ififa] -ede. {til Fif;

i bet. 2 egl. et andet ord, laant fra sv. fiffa
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(upp), no. fiffa, fiva) 1) (sj.) tUFit 1: op-
nå a et resultat v. hj. af fif. (m. adv. ell.

fræp.).
Politik (er for denne politiker) en

lags sveden Bondekløgt, som skal fiffe

ligestemte Sjæle sammen (o: forene) om et.

.

Formaal. VortLand}*U1904.2.sp.l. refl. : (sko-

ledrengene) havde fiffet sig (o: klaret sig)

gennem Historien og Tysken . . i Gaar.
EgebergJ)etførstfomødne.(1902).156. 2) (til

bruge deres Fiffighed og binde ham noget
paa Ærmet. Hostr.ÆS.H.12. SchandJ'.S?.

Il
om fiffig handling: Maaskee Kammer-

raaden vilde glæde mig med at fortælle
en af disse Fiffigheder ?Æos/rÆF.JJO. 1^)
[1.3] (nu næppe br.) Opstillingen (i et bu-
tiksvindue) var udført med . . megen Fif-
fighed og Dygtighed. ESchmidt.ET.129. 2)
[2] (nu næppe hr.) det er sandsynligt at

Fif 2; 1. br.) i forb. fiffe op, bibringe noget lo den Stads, han (o: en gammel dameskræd
(gammelt og slidt) et pynteligere udseende;
fikse op; pynte, en vis smaaborgerlig
Luksus (havde) fiffet op derinde.P£J5e«zo«.
SB.36. (billedl.:) han lavede et nyt Pro-
gram for Partietmed „nationaltFremskridt"
og sociale Reformer og fiffet op efter de
sidste politiske ModeT.EHenrichs.MFJ.183.
fiffis, adj. ['fefi, ogs. 'fifi] {sv. d. s., fra
ty. pfiffig, til Fif; < VS0.1802) t) (dagl.)

der) leverede, mere har udmærket sig ved
Værdighed end ved Fiffighed. CBemKNF.
XIV. XIII. Fiffikus, en. ["fefikus, ogs.

'fi-] (*i'. d. s., fra ty. stud. pfiffikus, dannet
af pfiffig, fiffig, m. lat. endelse; jf. Filuri-
kus; /. br., spøg.) fiffig (l.i), forslagen
person. Brandes.VI.643. en Hykler, der i

Grunden ler af den hele Guddommelighed,
en Fiffikus, der pligtskyldigt væver

om aandelige egenskaber ell. deres udtryk i 20 Kirkens Vadmel og forøvrigt lader Fiolen
vcBsen, udseende olgn. I.l) m. (en vis) nedsæt.
bet: snedig; listig; forslagen, et fiffigt

Grin fortrak hans Mund. Ing.EF.VlIJ60.
han var beskjænket og jeg var fiffig —
jeg bragte ham i Knibe. Oversk.Com.V.90.
(jeg vil ikke) fortælle, hvor tidt du paa en
fiffig Maade har lokket Sandheden ud af
forstokkede Forbrydere. Hostr. EF. 1. 10.
Sneppen er . . fiffigere end den mest durk-

S0Tge.PontJFL.552. der (stikker) i ham .

et stort Stykke af en Taktiker, en Diplo-
mat, en Fimkus. EHenrichs.MFJI.260. I
er en gammel Fiffikus! I forstaar en halv-
kvædet Vise! I kan vel stave og lægge
sammen. Holstein.TJO.
Fig, en. [fi'q] (glda. figh, begærlighed,

lyst, SV. dial fik, travlhed, hast, jf. no. dial.

fika, d. s.; se fige) 1) (nu kun dial.) hast.
drevae JægeT.BoganJ.17. en ntaHig Mæng- 30 MothJ'lo2. Feilb. OrdbS. 2) (poet., foræld.)
de smaa og store Rynker, som i en Vifte
gik ud fra Øjenkrogene . . gav ham et paa
en Gang fiffigt og godlidende Udseende.
JPJac.I.137. (hun) saa fiffigt op paa ham
og hviskede: „Skal vi to snakkes fidt ved?"
JVJens.D.134. li) (ofte i nægtende sætn.)
kløgtig; begavet; „snedig", han er kun
lidt fiffigere end de ganske dumme Menne-
sker. Jfierfc.FJJ.iii. mellem os, saa har

begærlighed; attraa; iver. Grundtv.PS.
VI.285. ^Velkommen, Herr Oluf, lad fare
din Fig,

|
bi lidet og træd her i Dandsen

med mig (3: elverpigen) I Musikforeningens
Program.^lil8o4.6.jf.DgF.II.114.
Figaro, en. ['figBro] {fra fr. propr. Fi-

garo; dans., nu næppe br^ selskabsdans
(kolonnedans med vals), (det) havde (aldrig)
den rigtige Art med Figaro og MoUnasco,

Kiær jo aldrig været af de fiffigste. KLars. 40 naar Rektoren ikke førte dem op. Blich.
MH.203. (han) er saa dum som et Skaldyr.
Men selv tror han, at han er noget af det
fiffigste, der endnu har boet paa Jorden.
FolketsAvis.Vil921.3.sp.l. tJt) (nu næppe br.)

m. h. t. fingerfærdighed olgn.: behændig;
snild (paa fingrene), (jf. bet. 2:) 'Nu med
fiffigt Kast

I
Jeg min Sløife gjør fast.

Eeib.Poet.VII.262. det er jo rimeligt nok,
at (et perpetuum mobile ikke kan laves);

III. 101. JGLund. Terpsichore. (1823). 35.
VBaUing. Anvisning til at danseSelskabsdanse.
(1878).58. OrdbS.
fige, V. ['fi-qa] -ede. (glda. fighe(s), hige,

haste (Rimkr.), no. dial., sv. fika, sen. oldn.
fikjask, hige, meng. fiken, haste; jf. Fig, H.
figen, nyfigen; maaske besl. m. figle; nu
kun dial.) 1) ile; haste, skynde sig.
•Hvor ofte sagde jeg, naar jeg saae nogen

men det var dog saa fiffigt, om man kunde 50 fige?
|
Hvi haster du? Falst.0vid.l2. vAph

det. GoldschmJV.283. Han gav sin Hue et
fiffigt lille Skub, nynnede en munter Sol-
datersang og skred frem&d. BuddeJ'.433.
2) (nu næppe br.) til Fif 2: om klæder: som
har et fikst snit; fiks; flot. en grov Vad-
mels Bondekofte, men med et fiffigt Snit,
som en Mandarin. Ing.EF.VII1.40. 'En
lille, let og fiffig Hat

|
Er paa det ædle

Hoved sat. Winth.V.89. hendes Dragt var

(1759). jeg figer alt hvad jeg kan. FSO.
Figer og kommer alle Hedninger trindt
omkring_fra og flo]skes\Joel.3J.6(Lindberg).
MDL. Feilb. AarbFrborg.1920.88. jf: Det
er paa høje Tid at komme hjem, og med
Udtrykket^ „Jeg feger, jeg har Jag" . .

bryder han af og løher. NordsjæUFJJ36.
2) være begærlig, ivrig (efter); hige (efter);

attraa. *Ud kom løbendes den gamle
mig for fiffig. C^ern^.FJ.^^. Toj^s.J.i^O. 60 Kælling | saa saare monne hun fige
Fiffig-hed, en. I) [1] l.i) [la] PEMillU
185. (Lindgreens) Henrikker i holbergske
Komedier vare sande Mønsterforestillinger
i Fiffighed, Skælmeri og hune. Davids.KK.
192. naar der saa tU ubelejlig Tid kommer
saadan en bister Kreditor, saa maae de

hun raabte saa højt, hun saa saa bredt.
DFTJ.nr.9.16. *l Himlen er min Sjæles
Skat,

I
Jeg vil fra Jorden fige (SalmHus.

23 7.4: hige; ! KingoJ99. *(han skrev) Til hver
en trofast Siæl, der ej var hørt at svige,

I

Og bort, naar Sommer slap, med Stork

IV. Rentrykt 13/s 1922 69
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og Svale iige.LThura.(Falst.0vid.a6^). *Til

Himlen figer Dag og Nat
|
Mit Hierte.

Brors.236. At fige efter Ære.VSO. MDL.
(sdjy.). II

ogs. m. reciprok bet: figes, kær-
tegne hinanden, smst. Esp.91. || i forh. hige
og fige: En Gjerig higer og figer efter

meere. Nysted.Bhetor.49. *Jeg higer, og fi-

ger, fra Verdens Anstød,
|
At sove, paa

love, i Jesu hans Skiøå. [IverBrink].En
Christens Tancke-Tøyk. (1722). 16. Det har
været min Higen og Figen af faae Hævn
over den Karl. 0versk.II.222. \\ kappes.
vAph.(1759). MO. MDL.

I. Fis:en, en, f et (vAph.Nath.IL324.

jf.: en Kjøbenhavner, ligesom andre ind-
fødde Danske, siger en figen og ikke et

figen. Høysg.AG.33). [ifi-q(8)n] smst. 142.
(dagl.:) ['fi-na] Festskr.VilhThoms.29. flt.ii-

g(e)ner ell. (nu især CP og som arts- ell.

massenavn) d. s. (Højs. 2.13. SMich.HB.
132). (æda. fikæ(n) (Harp.Kr.301. AM.; i

bet. 2; i ænyd. ogs. bet. 1), sv. fikon, oldn.

fik(j)a; fra mlat. ficus, paavirket af mnt.
vigen (flt. og i ssgr. afvige); jf. ty. feige,

eng. fig) 1) S( (især bot.) slægt af morbær-
familien, Ficus L.; figentræ. Moth.F152.
*Thi er om Vaaren os Sommer nær,

|
Naar

Bøg, som Figen og alle Træ'r
|
De knop-

pes og udspringe, Grundtv.SS.1.689. Cy-
presser og Figen skyde frem mellem Viin-
løvet, det er et heelt Stykke af Italien.

H:CAnd.XIL159. Den almindelige Figen
kan sættes som Espalier ved en Muur,
men maa da om Vinteren dækkes godt.
Schaldem.EB.1.359. Warm.Frøpl.183. 2)

frugten af figentræ. Figentræet haver ud-
skudt sine smaa Figen, og Viinstokkene
staae i Blomster og dufte. Højs.2.13. hvert
Træ kiendes paa sin egen Frugt; thi man
sanker ikke Figen (1907: Figenerj af Tor-
ne, man plukker og ikke Viindruer af

Tornebuske. Luc.6.44. Democritus havde
engang paa sit Bord nogle Figener, som
smagede af Ronning.nolb.Ep.lI.257.*(han)
plukker ved den skiønne Strand

|
En

Mængde Figen.0ehl.F.13. Juletræet . . blev
behængt med Figener og Appelsiner.
HauchMfTJ.277. Mandler og Figen bleve
næsten det Eneste, jeg ret ViøQ..HCAnd.
XII.164. *Jeg gaaer til en Urtebod,

|
Naar

Du lydig er og god,
|
Figner jeg da hjem

Dig hTmgeT.Bastian.Nr.7.1. SMich.E.B.132.

II
indisk (\ indiansk. EaveD.(1762).237)

ligen, frugten af figenkaktus. Sal.XIII.
931. 3) t (med.) d. s. s. Figenbyld. VSO.

II. ujg^eil, adj. (ænyd. fighen, begærlig,

fsv. fikin, sv. fiken, oldn. fikinn; jf. ænyd.
fig, run. fikn, ivrig, oldn. fikr, graadig, be-

gærlig (jf. sdjy. adv. fige, hurtigt); afl. af
lige; foræld., jf.nyhgen) begærlig (efter);

higende (efter). *de Lignelser, som ligne
|

Billeder paa Sagas Skjold
|
Stande efter

Lyset figne I Færdige i næste Old. Grundtv.
PS.III.372.
Fisen-, i ssgr. [ifi-q(9)n-] af I. Figen.

-blad, et. [1.1] (Adam og Eva) kjendte,

at de vare nøgne, og de heftede Figen-
blade sammen og gjorde sig Belter. IMos.
3.7. Tode.1.266. VortHj.111.102. \\ efter 1
Mos.3.7 om det bladformede dække (ofte se-

nere paasat blikplade olgn.) over nøgne men-
neskefigurers kønsdele. Arlaud.581. DSt.1918.
181. især spøg. m. hentydning til lMos.3.7
ell. til anvendelsen paa billedstøtter: *ved
sin Nøgenhed gjort reent forfjamset,

|
Som

10 efter Figenbladet rundt han gramsed.PaiM.
VI.314. Luftens Dronning (paa et marked)
var med Vifte, som hun haandterede som
FigenhlaA.Bang.SE.272. billedl. : Ellers bli-

ver Skønheden romantiseret op i Præste-
gaardskulører med Figenblad baade paa
Barm og Mave. KLars.(Tilsk.l920.I.55).
overf. (spøg.) om hvad man skjuler sin nø-
genhed med (klæderne som værn om blufær-
digheden): *Kast Figenblad og Klude.jffeife.

20 Poet.IV.81. undertiden i videre bet. om noget
(især af blufærdighedshensyn) tilhyllende,

besmykkende, dækkende, skjulende olgn. : VSO.
nSt.1918.181. t -byld, en. [1.2] (med.)
1) d. s. s. Arsbyld. (Kalk.I..535). VSO. 2)
d. s. s. -vorte. VSO. -kaktus, en. [1.2] ^
kaktus, hvis frugter spises som „indiske fige-
ner" (se u. Figen 2), Opuntia Ficus indica
Mill. Bergs.PF.558. AndNx.S.201. MentzO.
Pl.113. -morbærtræ, et. [1.2] ^ morbær-

30 figentræ, Ficus sycomorus L. Schneider.Type
Åtlas.(1881).VI.6. -ost, en. [1.2] (l.br.) en
slags konfekt, lavet af figener, mandler olgn.,

der presses sammen i form af en ost. Funke.
(1801).II.201. VareL.^225. -pære, en. [1.2]

figenformet pære. •Figenpæren, krum og
lang,

I

Fuldmoden ned fra Grenen sprang.
Winth.V.206. FrkJ.Sylteb.28. -saft, en.

[1.2] (med.) afførende sirup, hvis hovedbestand-
del er et figenudtræk. Hagl V.80. -træ, et.

40 [1.2] ^ figen (1), især Ficus Carica L. 5Mos.
8.8. *Seer Figentræets Grøde,

|
At Som-

meren er nær. Brors.252 (jf. lMC.21.29f.).
Schaldem.HB.1.358. Warm.Prøpl.183. -vor-
te, en. [1.2] (med., nu næppe br.) vortelig-

nende, betændelsesagtig svulstdannelse paa
kønsorganerne (condyloma) (jf. -byld 2).

Moth.Conv.F48. Panum.624.
fisle, v. (uden for jy. kun fikle. Moth.

F154. SorøSaml.II.24. VSO. D&H. Feilb.).

50 vbs. Figleri (s. d.). (no. dial. fikla, kludre, sv.

dial. fikkla, kludre, hykle, eng. dial. fickle,

indvikle, ty. dial. ficheln (nt. fikkeln, vimse,

være upaalidelig, ustadig, listig olgn., bayersk
fickeln, gøre hastige bevægelser frem og til-

bage); maaske besl. m. iige;jf. fagle, file 3;

nu kun jy.) 1) være ubehændig („fedte") med
sit arbejde; kludre. See! hvor hun staaer

og fikler i sit Arbeid.FSO. fikle med ell.

ved noget, arbejde ell. pille med noget (fx.

60 med opløsningen af en knude). D&H.jf.Feilb.

2) (søge at) indsmigre sig (hos); sleske,

„fedte" (for); gaa under øjnene. Moth.F154.
Én Pige siger god Dag til hendes Frues
Elskelige med en høflig og fiklende Stem-
me. SorøSaml.II.24. Han er meget for at

gaae og fikle for de Store.VSO. Feilb.I.
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285.IV.139. 3) (jy.) om uærlighed i ord ell.

handling: lyve; snyde (paa en ikke aU for
grov maade). MDL.107. FeUb. Fiffler,
en. (ogs. Fikler. GramJ)OJ40. Feilb^. {jf.

ty. dial. fichler, hykler; nu kun jy.; nedsæt.)

især tUfig[e2: GramJ)OJ40. FeUb. Fte-
leri, et. (ogs. Fikleri. VSO.). (vbs. til figle;

jf. FUeri; nu kun dial.) 1) tU figle 1. VSO.
Feilb. 2) til figle 2. VSO. 3) til figle 8

skikkelse; talje, hun har en skrækkelig
figur i spec. ont god figur (velformet talje):

Du er ogsaa saa tynd som en Bønnestage,
Lise; naar man ingen Figur har, maa man
hjælpe paa den med Kunst. CBemh.IX.25.
Mostr.FG.8sc. Hun er smal over Skuldre
og Hofter, men tillige ualmindelig tynd
om Livet, saa at hun dog ikke mangler
Figur". JVans.JD.^o. im.h.t. klædedragt:

mgen
uærlighed. Det var nogen rene Ord, den lo snit, som fremhæver legemets former (især

taljen), den Frakke var ikke meget yngre
end Hr. W. selv, den havde Figur som i

1860. ORungJ*J26. *(unge taaber) i Jakke
med Yigni. AanermannJSJ8. U i bar fi-

gur, uden overtøj. Damer og enkelte Herrer
viser sig allerede i bar FignT.Baud.AB.
154. (to) Løjtnanter . . stod i bar Figur.
AKohl.MP.1.64. jf: Folk i bar Sommer-
Figur. Kbh.Viol904.1.8p.7. \\ i hel (ell. fuld;

Mand han talte! . . ham var der
Fegleri ved. Skjoldb.KHJ55. FeUb

fiste, V. se fægte.
Figur, en. [fiigu-V] HøysgAGJS. (f Fi-

gure. Wiedewelt.T.20. — m. lat. form Fi-

gura, se u. bet. ^.\). flt. -er ell. (efter fr. ud-
tale, vist kun i udtr. gøre figurer (se u. bet. 3))
tidligere ogs. Figyrcr. Phønixb.TC.II.Nr.7.6.
IIrz.XIli.56. jf.: „Xt giøre Figurer . .nå-
tales almindeligst Figyrer. ** FSO.j. (æni/d. 20 figur, med hele kroppen og bentne synlige

glda. figur(e); af lat. figura; besl. m. I. Dej,
Digel, Tegl; grundbet. er „noget formet")

1) t t aZ alm.: form. Den nye Luther-
ske Elirke, hvis Figur er gandske rund,
kaldes af Skiemt den Lutherske Gryde.
EPont. Men. II.411. Kraft. (KSelskSkr. III.
218). her griber Schrøder fat paa Hatten,
i det, han roser dens Figur. Raho.E.III.316.
man (kan) see og føle paa Figuren af en-

Saa dukker et Mandshoved ojp af en Lav-
ning . . Efterhaanden stiger Overkroppen
frem, og tilsidst staar Taalle-Niels i ruld
Figur. Skjoldb.A.16. jf.: 'Romaner gi'er vor
Sorg i hel Figur (o : i fuldt omfang) \ men
kun i Buste Ægtestandens Glæder. Drachm.
DJJ.203. Z2) O person; menneske; især:

tt/pisk eU. karakteristisk person. De er
e et Menneske som Andre! en poetisk

hver Pandeskal, af hvilken Menneskerace 30 Figur er De.IICAnd.I.231. jeg vilde jo

den eT.Ør8t.Br.I.22. (jf.bet.A.:) Stræk
ningen af hvert Legeme maa have Grænd-
ser; og en saadan indskrænket Strækning
kaldes Legemets Fignc.AWHauch (1799).
14.

2) især m. h. t. mennesker. 2.1) om det men-
neskelige legeme m. h. t. dets omrids, ydre
form, holdning, udseende olgn.; skikkelse,

(jf. : Da ^et er de yderste Omrids, der

omtale de Figurer, som mest gaae ind og
ud hos min Onkels. CBemh.VlI.ll. for at

more sig over hans mange Løgnehistorier
og hele snurrige FignT.Pont.FJI.48. den
civile „Gentleman" var bleven det indu-
strielle Englands ypperste menneskelige
Figur. KLarsX.6.

||
(spec.) person i et digter-

værk (især skuespil). (Olaf Poulsen) kunde
stille en Figur op saa lyslevende, saa frisk

udgiøre Figuren, regnes stundom Hove- 40 og frodig, at det dampede af den.VilhAnd
dets Dannelse, men ikke Ansigtstrækkene
til et Menneskes Figur. PEMulU216). i al

alm. (nu 1. br.) : Nu havde det ikke meget
at betyde, hvordan jeg end var udmun-
deret, eftersom der var kun faae, som gav
Agt paa min Figur. Robinson.1.232. en sort

Sukekjole, der i rige Folder omgav hen-
des ranke Figni.Hauch.IV.18. (hun) hæ-
vede sin Ulle siirUge Figur paa Taaen
Winth.VIII.143. hans
sammen, og han sad nu med Hovedet
ludende hen over Bordet. GoldschmJI.30.
(klædningen) forandrede helt hans Figur.
JPJae. 1.148. Bang.SE. 14. uegl.: Hun er
ligesom et stycke Vox imellem mine Hæn-
der, og jeg kand give hende hvad for Fi-
gur jeg selv lyster. KomGrønneg.II.143.
m. overgang til bet. 2.2: Ved Siden sad en
ung qvindelig Figur, indhyllet i et Shavl.
CBemh.VIII.134. f om krop og lemmer:
ellers vilde Raphael ikke have malet be-
vingede Englenoveder uden FiguT. Heib.
ProsJI.341.

II
m. kvalitativ bet, om (over-)

krop af god eU. daarlig form, især (navnlig
m. h. t. damer) godt eU. daarlig skikket ttl

at tage sig ud (t sit tøj): god eU. daarlig

FMJ.93. næppe har hun (o: en skuespiller-

inde) tidligere formet en Figur, der er
saa slaaende rigtig i alle Detailler. PoVlio
1919.9.8p.l. 2.3) om billedlig fremstilling:

fremstilling (udhugget, malet osv.) af en
(menneskelig) skikkelse olgn. (jf. bet.éiJi).

(Rafael har givet) sine Malninger Liv, og
begeistret sine Figurer med et høystædelt
Yæsen.Wiedeicelt.T.22. Charlottenb1794.20.

Figur sank helt 50 (Thorvaldsen) havde som oftest . . et Stykke
Leer i Haanden, hvori han formede for-

skjellige Figurer. Hauch. MfU.213. *Man
har Sagn om Borgtapeter,

|
Hundredaarkre,

paa hvilke
i

De afblegede Figurer, |
Sy-

ede Sting i Sting af Silke, |
Faae et sæl-

somt Liv om batten. Aarestr.343. (MUlet)

har malet enkelte dejlige Landskaber uden
Figurer. EHannoverJfA.216.

3) maade at optræde ^aa; væsen; op-
&a træden; adfærd; levevis, jf.f: De skal

faae at see, hvad en opirret Frøken af

min Figur (o: stand) og Karakteer kan giø-

re. Tode.S.53. i forb. gøre figur (f figu-

rer. HolbjLnh.6^. saJPantsJI.4. EPont.Men.
II.7. JBadenJ'rO. Hrz.XVJ.20) {efter fr.

faLre figure) især i bet: optræde flot ell. saa-

60*
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ledes, at man gør opsigt; „vise sig", (de rige)

giør store Figyrer med at Giesterere, Stat-

ze, Spille og Doble deris Midler op. P/iø-

nixb.TC.II.Nr.7.6. Min Fader, som havde
fleere Børn, der voxte til, formindskede
min Pension, men den Figur, jeg hidindtil

havde giort, maatte holdes ved lige.EPont.
MenJl.183. Denne Doktor (er) en Mand
paa 13000 Dukater aarlige Indkomster, og

fiør en Figur, som svarer dertil. Tode.ST.
1.104. Byens første Dandser foragtede

mig, fordi jeg ikke kunde gjøre Figur i

en Balsal. HCAnd.1.323. Hun giør Figur,
fører Hus, har Indflydelse, samler et po-
litisk Parti hos s\g.Goldschm.V.336. Drachm.
M.88. Herren er yderst kneben med alle

Husholdningsudgifter for at have de over-
flødigst mulige Soldepenge til at gøre Fi-

gur med paa Kaféer og i Dameselskab.
Esm.I.152. (sj.) med præp. for: vise opmærk-
somlied (i form af æresbevisninger, omhu
olgn.); gøre stads af; gøre kur til. *han (o:

en elsker) vil glemme dig den Dag imor-
gen

I

For Andre, han gjør nu Figurer for.

Erz.XV.120. da man jo gjerne vil gjøre
Udt Figiirer for sin Skjønhed, saa ødede
jeg efterhaanden Alt hvad jeg eiede paa
smukke Heste, Festligheder o.s.v.smst.
XI1I.56. nu næsten kun (m. stærkere tilknyt-

ning til bet. 2.1J m. en nærmere (især rosende

ell. dadlende) bestemmelse (oftest adj.) i bet.:

tage sig ud, spille sin rolle (paa den og den
maade). Birckner.Tr.l36. *En Elsker, der
er trist og melancholsk

|
Gjør ingen god

Figur. Hrz.XII.78. jeg føler det selv, hvor
ynKelig en Figur jeg gjør. Kierk.VI.272.
*slaa kun, om I tør — : |

Du skulde vide,

hvad Figur Du gør. Drachm.DJ.1.63. Per-
siens Hær vilde kun gøre en meget slet

Figur paa Verdenskrigsskuepladsen. Arth
Christ.KH.189. (sj.) m. tings-subj. : Byen giør
ey nogen større Figur end Gottingen.
Klevenf.BJ.211.

4) forbindelse af linier olgn. til en helhed.

4.1) (mat.) forbindelse af punkter, li-

nier ell. flader (jfFlanfigUT, Rumfigurj.

Cramer.(1765).100. Mathematiske Figurer.
MO. Sal.VI.507.jf. Drejer.BotTerm.156.

\\

m. videre bet: (hun) lagde Kort op med
en Iver og Abstraction, som om hun i

disse Figurer meente at kunne . . læse i

Skjæbnens Bog. Gylb.V.132. || m. lat. form
figura i forb. (som) figura udviser olgn.

(efter lat. ut figura docet) egl.: som det

fremgaar af hosstaaende geometriske figur,

(nu, m. tilknytning til bet. 4.2:) illustration

olgn. (især spøg.): som kendsgerningerne viser.

der (kan) — som Figura udviser — ske
Overfald og Drab i Sovevogne, brandes.
NG.272. hvis jeg mente Noget paa det
Punkt — noget, der kunde klodse — saa
var jeg et Geni. Hvad Figura udviser, at

jeg ikSe er. Drachm.F.I.199. Han troede
sig imellem andre Evner i Besiddelse af

Administrationsevnen . . Figura udviste .

.

at det var Fantasispind. Tilsk.l920.II.221.

4.2) om tegnet, trykt, skaaret, presset osv. bil-
lede (l.i), mønster olgn. (ofte m, overgang
til bet. 2.3J. Figur . . En rits på noget. Moth.
F153. trykke Figurer i Tøy med et varmt
Jein.vAph.(1759). Foruden indskriften bæ-
rer Snoldelev-stenen nogle symbolske tegn
og figurer, (nemlig) tre horn, der griber ind
i hinanden, og . . et „hagekors'*. Wim.Run.
11.344. (paa gyldenlæder kan) enkelte Fi-

10 gurer fremtræde i Sø\\.VortHj.III1.132.
heraldisk figur, (herald.) skjoldfigur, af-
grænset af linier, der gaar helt ud til skjol-

dets rand. PBGrandjean.Heraldik(1919).64.
jf.SaUXI.292. om bogstavtegn (nu næppe
br.): Høysg.AG.2. det er Lyde, hvortil vi
ingen Figur have i Alphabetet. JJBaden.
Gram.2.

||
(spec.) om (oplysende) illustra-

tion til en tekst (ofte forkortet ¥ig.). Fig.
48 er en Kugelfisk uden Pigge aftegnet.

20 Raff.(1784).240. Som Fig. 3 viser, bestaar
Rokken . . af Stativet (og) et Drivhjul. Vort
Ej.1111. 72. Anona (har) store, kødfulde .

.

Frugter, af hvilke et Par Arter ere viste

paa Fig. 17 og i8.VareL.^43. jf. Aarbog f.
Bogvenner.1921.132.

5) i forsk. spil. 5.1) (nu næppe br.) i skak:
brik. Kongen er den fornemste Figur.
S/cflA;.('i7'75;.J0.Figurerne,hvormedSchach-
spillet spilles, ere i almindelighed af Træ

abeller Elienheen. Spillebog.(1786). 187. 5.2)

«{k (1. br.) billedblad (ell. andet kort, som
der tildeles en højere værdi), den første fin-

der ingen Figurer (det er, Konge, Dame
og Knegt) blant sine Kort. smst.81. Treen,^

Toen, Kongen, Damen, Knegten kaldes
(o : i spillet treset) Figurer, smst.112. Kløver-
knægt er, som bekiendt, en Figur i Kort-
spil. WeW.HoZb.*6i. Figur (o: i whist): Kon-
ge, Dame eller Knægt. Spillebog.(1900).3.

40 6) sammenstilling af visse e7ikeltled til et

mere ell. mindre kunstfærdigt hele. 6.1) (æstet.)

i retorikken: et enkelt udtryk ell. en sæt-

ningsbygning, som afviger fra den ligefremme
udtryksmaade og tjener til at udsmykke
talen, (jeg) havde mit Hoved skumfuldt
af alle (Gottscheds) Troper og Figurer.
Ew.VIIl.105. Bahb.Stiil.21. Den kjedsom-
melige Karl, som taler idelig i Figurer
og er metaphorisk fra Top tU Taae.PA

50 Heib.Sk.111.7. Jeg var meget veltalende
og anvendte paa passende Steder flere

smukke Figurer; jeg vilde netop til at be-
nytte en Metaphor af slaaende Virkning .

.

da han afbrød min Tales Strøm. Chievitz,

FG.42. en Benyttelse af Talens Figurer,
som i ProsastU vilde være umulig. -Bran-

des. F.535. 6.2) J" gruppe af noder, op-

staaet ved en enkelt nodes deling i flere; for-
siring. MusikL.(1801). 74. Harmonierne

60 kunne . . tages, snart i fulde Accorder,
snart opløste i Figurer. Heib.Poet.IX.56.
Geb.MusK.70. 6.3) (dans.) om de enkelte led

ell. afdelinger i turdanse (menuet, kva-

drille osv.), der fremkommer hver gang de

dansende skifter plads ell. indtager en ny op-

stilling. Dandsek.(1801).31. Meyer.
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7) (filos.) i logikken: særlig form for lo-

gisk slutning (en af de fire ved fællesbe-

grebets stilling forskellige hovedformer for
sylhgismen). Formedeist Kontraposition
kunne vi formulere en Slutning i „anden
Figur" med negtende Præmis. Sø/fdXo-
gik.H6.jf Sal.XVl.2o2.
Figarant, en. [figu'ren'rf] flt. -er. {af

fr. figurant, egl. præs. part. af figurer, jf.
figurere 4.3; teat, gldgs.) skuespiller ell. (nu
næsten kun) danser, der kun optræder (i

mindre rolle) i forening med andre, (ved
Det kgl. Teaters ballet i 1856 erstattet m.
betegnelsen Balletdanser^. Oehl.Er.IV.40.
han lærte Dands hos Galeotti (og) blev
ansat som Figurant ved det kgl. Theater.
Davids.KK.368. Schand.BS.202. jf. : TU væ-
senlige Figuranter ved Festen bestemtes
Godsets Fattige. PalM.IL. 1. 323. Fig:«-
rant-inde, en. [figurBud'ena] (teat.,

gldgs.). Nu stormer en Skare Figurantinder
ind, iførte hvide korte Skjørter og trefar-

vede Trikots. David.s.KK.173. PalM.(1909).
11.88. Brandes.V.354.
Wignr-dragty en. [2.i] st^-amtsiddende

dragt, som fremhæver legemets form. TrælsL.
IV.32. Fru W. . . knejste i skræddersyet
Figurdragt. ORung.P.26.
ng^arere, v. [figu're'ra] -ede eU. (gldgs.)

-te (EPont.AtlasJ.459. Hrz.Vni.3). vbs.

-ing (Moth.F153. MusikL.1.228), Figaration
(JBaden.FrO.II. Geb.MusK.70). {ænyd. d. s.

t bet: betegne, fremstille; af fr. figurer, lat.

figurare; til Figur)
1) O til Figur 3. l.l) vise sig (paa en ell.

anden maade); optræde; agere (navnlig
m. bibet.: efter etikettens regler, ofte spot.);

om personer: Leth.(1800).37. Brandes.VI.
225. Og saa er de de værste Snobber un-
der Solen . . hvor der er en Bazar med
en Smule Adel, figurerer de straks, ieop.
B.231. om dyr, ting olgn. (især spøg ) : (han
saa sine) stribede Bukser, som han troede
godt gemte i Skabet hjemme, figurere
paa et Parti velproportionerede Lemmer.
JakSchmidt.SP.lo. Dukænder . . viser sig
i Vandskorpen . . Naar den enkelte har
figureret en Tid, forsvinder den atter.

Drachm.STL.160.
|| i forb. m. som. (man)

seer Missionatreme at figurere, først som
Raadgivere, senere som lønnede Embeds-
mænd i Kongens T\eneste. StBiUe.Gal.III.
145. sjældnere om ting: en Plet paa Kin-
den, der to Nød kunde figurere som Skjøn-
hedsplet. Chievitz.NF.il.

\\
(sj.) m. præd.

ind til Stammen paa den mest knudrede
Gran, troner Strix (o : hornuglen). Hun sid-
der og figurerer Knast (o: for ikke at ses).

Fleuron.DTN.105. 1.2) staa opført i proto-
koller, regnskabsbøger olgn. Ikke Faa figu-
rere stadig i Fængslets Protokoller. Davids.
KK.292. *Saa hør et Ord, Du min franske
Broder,

|
Og lad det gaa videre tU Kam-

meraterne:
I
Vi er Marionetter endnu for

de Store,
i
Og vi figurere endnu paa Pla-

katerne.Z)racAm.Z).i 0. Han, hvis Navn ellers

altid figurerede ud for en „1ste Tiener"
(paa teaterplakaten). JAnker.Skriget.(1918).
5. om ting: hver Helligdag . . figurerer Ro-
siner og Mandler i Regnskabet. TroelsL.
V.53.

2) t iii Figur 2.3; som part. adj. figu-
reret, om billedhuggerarbejder, monumenter
olgn.: som fremstiller menneskeskikkelser, en
fuldstændig og nøjagtig fortegnelse på,

10 hvad af alderdommens figurerte værker
har konserveret sig indtil vore tider. Cit.

1 791.(ADJørg. GZ.134).
3) til Figur 4.2: forsyne m. figurer ; møn-

stre. Butterdeigs Tærte . . æltes, figure-
res og bages paa sædvanlig Maade. Oecon
H/1784).1.272. nu kun (1. br.) sompaH. adj.,

om tøj olgn.: forsynet m. tegning; mønstret.
En nesten aldeles ny Karet . . med guul
figurered Plys hetrokken.Adr.^/3l762.sp.

20 13. smaae tildeels figurerte Vinduer, ud-
zirede med Billedværk, og bemalet med
allehaande Farver. Bagges. L.l. 236. Hrz.
VIIL3. Schand.SB.153. en figureret Silke-
kjortel med brede Striber og Bræmmer.
VVed.BK.90.^figVLTeret sten, (mineral.,
nu næppe br.) d. s. s. Figursten 1. EPont.
Atlas.1.459. Ra/f.(1784).606.

4) til Figur 6. 4.1) O (1. br.) tU Figur 6.i

(især som part. adj. og vbs.): forsyne m. tale-

30 figurer, de figurerede og hyperboliskeTale-
maader . . give en sterk Imagination til-

iiiende.Holb.Kh.l58. JBaden.FrO.IL Sal.

VI.508. 4.2) J" til Figur 6.2: forsyne m. for-
siringer ved at opløse en hovednode i figurer,
(især som part. adj. og vbs.). Figurert Kirke-
sang kaldes den Sang, som er prydet med
mange Sirditer. MusikL41801).74. MusikL.
1.228. al (persisk) Musik er unison, kun
ved en forskellig Figuration adskiller de

40 enkelte Instrumenters Melodiføring sig.

ArthChrist.KH.84. 4.3) (dans.) til Figur 6.3:

udføre figurerne i dans. Kontradandsen
var ude — en anden begyndte, i hvUken
Træer dandsede. Stene balancerede. Blom-
ster figurerede. Blich.IV.461. Heib.Poet.VI.
56. TJngdGl.III.206.

||
(nu næppe br.) op-

træde som figurant (i ballet). Bahb.EJL306.
jf.: Opførende benævnes (det) Par, som
begynde en Tur. Figurerende benævnes

50 de øvrige Deltagende. F^aWin^.^ninswtn^r
til at danse Selskabsdanse. (1878)^.
Figur-fabrik, en. [2.3] fabrik, der

fremstiller reproduktioner af plastiske arbej-

der. Krak.l921JL379. -frakke, en. [2a]

stramtsiddende frakke, som fremhæver lege-

mets former. Schand.VV.13S. AHhChrist.KH.
14. -kniv, en. [4.2] (kog.) kniv m. hakket

æg til udskcering af gulerødder olgn., saa at

disse faar en riflet overflade; chartreusekniv.

60 OrdbS.
figitrlig:, adj. [fi'gu'rli, figur'li] adv. d. s.

ell. -t, t -en (vAph.(1759). VSO.). (ænyd. d. 8.,

jf. ty. figiirlich; til Figur) t) (1. br.) til Fi-
gur 2.3: som fremstiller menneskeskikkelser, or-

namental og figurUg Skulptur. JLangeJ.5.
figurlige Kompositioner (o: afEckersberg).
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EHannover. E. 78. ogs. omfattende dy^refrem-
stiUinger:tiguT\igOTna.meiitik.SophMull.'VO.
619. 2) t til Figur 4.2 slutn. som jeg haver
klarligen beskrevet og figurlig demonstxe-
retudi mine Physiske Betænkninger.lfeiim.
Physik.66. 3) til Figur 6.i: som ikke skal

forstaas bogstaveligt; med overført (billedlig)

betydning; uegentlig. Høysg.S.AaS^. (præp.
oybt) sættes bag efter Verber i deres
egentlige Bemærkelse, men foran dem i

en uegentlig eller fignrhg. JBaden.Gram.
156. Rahb.Stiil.13. *„da jeg var Skovtrold."

|— „Hvad siger du ?" — „Jeg taler da figur-
ligt.

I

Jeg mener nemlig mine Lapseaar."
Oehl.F.l?0. *Hun Solen blev — Sol tages
her figurlig —

|
For Herrers Blik. P«ZM.

1.43. (han) tilgav . . Konferensraaden, og
figurligt klappede han ham gemytlig paa
Skuldrene, hvad han vel nok havde vogtet
sig for at gjøre i Virkeligheden. Sc^and.
W.301.

II t (jt^i'-) Ved den symboliske
eller figurlige Overleverelse . . for-

staaer man den, som skeer middelbar for-

medelst visse Tegn, der forestille Tingens
OyeT\eveTelse.Nørreg.Naturr.238.

03 figur-les, adj. spec. [2.i] om dragt:
som ikke viser ell. fremhæver legemets former;
løstsiddende olgn. der staar Fruen i en lang
figurløs Klædning af dunkelblaat Stof.

JVJens.EE.138. sa.IM.103. -magrer, en.

[2.3] person (paa en kunstporcelænsfabrik),
som støber og eftermodellerer dyr og andre
figurer. NatTid.^U1911.M.lTill.l.sp.4. -ma-
ler, en. [2.s] EHannover.NA.101. -maleri,
et. [2.8] smst.30. Brandes.VI.463. -mærke,
et. [4.2] T (varemærket) maa . . være et

Figurmærke eller Ordmærke. Hage.*25o.
-pnnsel, en. [4.2] punsel, hvis præg er en
figur (mods. Detailpunsel^. Hannover.Tekn.
167. \ -sal, en. [2.3] (spøg.) skulpturhal.

•her (o: paa et badehus) har Du og en
moderne Figursal (cv Kursal):

|
Levende

Modeller for Kunstnerens Haand! Rich.I.
41. -skive, en. [2.3] ^ skydeskive i form
af menneskelig(e) skikkelse(r). Skyderegl.10.

Scheller.MarO. -sten, en. 1) [4.2] sten med
tegning paa overfladen som af mosser, træer
olgn. (dendrit) (jf. figurere 3). vAph.Nath.
II. 335. 2) [1] (bygn.) d. s. s. Fa?onsten.
Gnudtzm.Husb.15. LandbO.1.442. 3) [2.3]

(sj.) sten, hvis form minder om en figur.

støvede Møbler, overdyngede med Blade
og Skrifter, Samlinger af Figurstene og
Mosser. CDangaard. Kultur. (1905). 224. 4
[2.8] (mineral.) blød stenart, der benyttes til

udskæring af figurer (agalmatolit). Sal.VI.
508. -tal, et. [4.i] (mat.) antallet af nogle
punkter, som, anbragte paa en bestemt maade,
danner en geometrisk figur (fx. Trekantstalj.
SaUVIII.4. -tegning, en. [2.3] JLange.
1.262.

II [2.2] om digterisk skildring. Bran-
des.X.501.
Fiinde, en. se Fjende.
I. Fik, en. se Fikke.
II. fik, præt. af H. faa.

Fikanteri, et. se Fikunteri.

Fikke, en. ['fega, /. br. ifiga] (sjældnere
Fik. Hrz.D.III.82. TroelsL.IY.52.jf.Feilb.).

fit. -r. (ænyd. d. s., sv. ficka, no. fikka; fra
mnt. vicke (hty. ficke^, jf. mlat. ficacium,
(bære)pung, eg\. : noget tilhæftet, besl. m. ital.

ficcare, fæste (jf. dog VBrøndal.Substrater.
(1917).151); foræld, ell. dial.) lomme (under-
tiden spec. om en lille lomme (Moth.F154,
VSO.), bukselomme (VSO. Feilb. jf Brog-,

10 Bukse-fikke^ ell. om lomme brugt som penge-
pung). *hand fandt udi sin Fikke

|
Nok at

betale med.Helt.PoetJ76.*(brevet) kand (om
end det større blev)

|
Nedputtes i en Fikke.

JFriis.206. *Hun søger i hans Lomme,
|

Og siger: ingen Penge maa
|
I dine Y\)s.-

ker komme. Speda/or.Zi. (han) fiksomme-
steds Skillinger . . saa han kom hjem med
begge Fikkerne lvL\åQ.Blich.IV.547. *Guld
havde de baade i Fikke ogiVxmg.Winth.

20 IV.216. Min Sparekassebog: 135 Daler og
en Mark, den har vi; Du, Frederik, fin-

der vel ogsaa lidt i Fikken. Oversk.II.285.

Galgenfugle, som havde Flothed nok i

Munden, men maaske temmelig lidt Mønt
i Y\\L^en. Muusm.PS.9. jf MDL. Feilb.L
285.IV.140. (sjæll.:) „en løs Lomme som
Fruentimrene forhen brugte at binde un-
der Kjolen om \A\et.'* Levin.(G.). Fikke-
ftmig;, en. (sj.) lommepung. Grundtv.Snorre,
1.225.

fikle, V. se figle.

I. Fiks, subst. [fegs, 1. br. figs] (efter ty.

(meister) fix; egl. særlig brug af H. fiks

(vel i bet. 2 ell. 3), maaske tillige ty. fex,

spasmager olgn., jf.jy. fiks, person, fyr, samt
n. Faks; dagl., nu sj.) i forb. mester fiks,
brugt som (især spøg. ell. spot.) betegnelse for
enperson („fyr", „kammerat", „krabat" olgn.).

Jeronimus^^ii Henrik): „Est du her Me-
40 ster Fix?" Éolb.Masc.Il.6. *(han) Loed, som
han merkede gar nichts, | Og lader gaae
min Mester Fiks (o: tyven).Wess.87. Mester-
fix (siges) af Spøg til Smaadrenge, f. Ex.
Hør du Mesterfixl kom hid tU mig.VSO.
11.89. *Den lUle Julie strax sit Hoved
sænker

|
Og læsper vittig: Kniks for Me-

ster Fix!
I

Hvorpaa hun op og ned ad
Jensen gned sig. PalM.(1909).I1.331. tid-

ligere spec. ('„Blandt gemeen Mand."ySO.^
50 brugt som betegnelse for bøddelen (jf. Mester-
mand og ænyd. mester som titel for bødde-

len: Kalk.III.85): Moth.F154. »Mand skal,

naar du (o: en hest) er død, for Ræve med
dig slæbe;

|
Dend griimet Mester-Fix af-

sMndre (o: fiaa) skal din Rad. Cit.ca.l720.

(NkS4'>820.112). VSO.
II. fiks. adj. [fegs, 1. br. figs] intk. og

adv. -t ell. (nu sjældnere) d. s. (Tychon.(NkS
4'>828a.l42). Stub.98. VSO. Schand.F.411).

60 (ænyd. fix, fex, fiink, god, no. fiks, kæk, dyg-

tig, net; fra ty. fix, fast, dygtig, hurtig, af
lat. fixus, fast; m. h. t. bet.- udviklingen jf.
ferm; muligvis i bet. „hurtig, dygtig'* olgn.

et andet ord, besl. m. fige, jf. mht. fix, (adv.)

hurtig, sv. dial. fiksen, hurtig, rask, ivrig,

begærlig (efter))
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1) fast (I.l). l.l) (nu næsten hm i ssgr.

som Fiks-punkt, -stjerne^ t al alm.: sotn

ikl-e flytter sig ell. forandrer sig. *Elsk fixe

Stjerner, som paa Natten throne. PalMJ.
117. i Forhold til Forskjelligheder i Livet
vil enhver holde paa sin; det er dette fixe

Punkt, dette Hensyn der gjør, at menne-
skelig Medlidenhed bestandig blot er til

en vis Grad. KierliJS.II.56. For dem der
har indlevet sig med Forestillingen om al

Tings Udvikling er der mere Hvile i

Stjæmemes Bevægelse end den gamle
Anskuelse om at de var fikse paa l^im-
\en.JVJens.RK.90. orer/".: Meget, som i den
fiie lyriske Betragtning holdes fiydende,
er hos ham blevet fix og forstenet Heib.
Pro8.IV.432. I t fiks luft (Tikseluft.

Krutzsch. Jordbundslære, (overs. 1850), 159),
kulsyre (som har evne til at forene sig m.
alkaher: jf. eng. fixed air;. Tode.STJJ72.
(i) Kjældere, hvor unge Vine eller Most
henligge til Gjæring, udvikles den saa-
kaldte fixe Luft (kulsuurt Gas). Green.UB.
92. Sal.XI.60. U) i forb. fiks idé (tid-

ligere ogs. fiks forestilling olgn.), sygelig
(indgroet) forestilling (som den paagæl-
dendes tanker stadig kredser om); tvangs-
forestilling, (min vildfarelse) gav hans
fixe Forestillinger en anden Retning. Blich.

1.133. Galskab bestaaer i en herskende fix

Idee, Heib. Poet. 1. 125. Patientens „fikse
Ideer" lader han sig paa ingen Maade af-

disputere. PanMw.556. nu i alm. m. afsvæk-
ket bet.: (urigtig) idé, som man stadig holder

fast ved. Kneisler havde, naar han var
fuld, den fixe Ide, at man kunde drikke
sig ædru. Goldschm.II.23. Hørup.III.246.

jf.: *bliv ei dunkle Fixideers Rov. PaZlf.
IJ17. (nu næppe br.:) var jeg paa denne
Tid i Berlin, skulde jeg denne Festaften
være i hendes Selskab. Det var mig en
saadan fix Overbeviisning, at jeg afslog
alle Inåhyåelser. HCAnd.XII.115. Conse-
quent er min Kone, fix i sin låee. Kierk.
VJ.3. 1J) fiks vittighed, (nu næppe br.)

staaende vittighed. Min Svigerfader er en
Mand, der bruger hvad man kalder fixe
Vittigheder. Gylb.XII.263.

2) (dagl ) som udtr. for nyttige, (ret) vcerdi-

fulde og paaskønnede, dog ikke særlig frem-
ragende ell. storslaaede egenskaber: flink;
iyglig (l); snild; behændig. *Folket
staar sig fix, og hår slet ingen Nød. Ty-
chon.(XkS4'>828aJ42). »En fremmed Me-
dicus, i Kunsten fix og ø\et. Stub. 123.
Høysg.SJ51. Asmund var meget fix i sin
Opvext, men da han kom tii Skiels-Al-
der, blev han en stridig og glubsk Kra-
bat. Grundtv.SnorreJII.91. Christine var en
fix lille Pige, der . . med stor FUd og
Dygtighed havde malket hans Køer. TTtnfA.
VIII.40. Jeg har talt med Glutten! hun
er en Engel, vi ere enige ! Er jeg ikke en
fix Fyr, som kan bfive forelsket og elsket
i en Ruf. Oversk.J.283. m. h. t. bevægelser,
væsen olgn.: *Vor Krøbling (gik) ret fix

gaa ene Been. CFrim.AS.20o. *Narren
|

aa vever og saa fix, | Sprang om.Winth.
HF.157. nu kun (om person eU. hans virk-

somhed): som betragtes med tilfredshed eU.

maa beundres paa grund af den lethed, sOc-

kerhed, ringe kraftanvendelse dgn., hvormed
et vist arbejde udføres eU. er udført, (digtet)

er vist ellers ret fix gioTt.SchandJF.411.
Hun var fiks til juridisk Forretning. OEung.

10 P.65. Forsøget paa en Datering ai 4de Akt
er meget fikst. DSt. 1919. 183. jf. med ret

ubestemt bet. (spøg.): (han er) ung, smuk
og mager, fiks og listig i forb. fiks paa
fingrene, fingernem Qf. ty. fixfingerigy.

(at præparere insekter er) et rigtigt „Dame-
Arbejde", er man blot lidt fiks paa Fin-
grene og har gode Øjne, er det jo ikke
en Smule anstrængende. iVa/rtrf.**/iiJ9,2i.

M.6.sp..3.

20 3) (dagL) om person eU. ting (især dragt
olgn.): som, især ved smagfuld eli. opfindsom
anvendelse af enkle midler, ser godt ud; chik,
*Forsmaa da ei en Gave, fix og fjong:

(

Et Par moderne Sommerpantalons!Pa/Jtf^.
JV.265. Hun saa helt fix ud og syntes
med Klæderne at have faaet Mod. Schand.
VV.153. Synes Du ikke, den Kjole er fiks.

EBrand.Bes.8. Mig maa De hjælpe med
noget fixt til en Kotillon. ^an^.jS.i4 7. tre

30 Piger og to Drenge , nydelige og fikse i

Sko og Klæder. TViedXO.iio.
4) ekspedit; parat; rede. De Dokumen-

ter eller Obfigationer eller hvad det var,

som De saa fix satte Deres Navn under.
Hrz.III.243. *meå klingende Lyd af en
Klokke har alt | Regisseuren forkyndt Per-
sonalet,

I
At Enhver skal holde sig fix

paa sin Post. stnst.XIII.211. | nu kun (efter

ty. fix und fertig; opr. tU bet. 2: fuldJmm-
40 men dygtig ell. øvet i noget. jf. Færdighed

samt flink og færdig u. flink) i forb. fiks
og færdig (sj. fiks og parat. HeibJPoet.
VJJ.394). 1. (1. br.) om personer: jeg er fix

og færdig til at seire eUer døe ! Oversk.

Com.V.195. sj. (ubøjet) iflt.: „Josefine skal
have Bryllup om en Maaned allerede ?" —
„Hvad siger du! Er det muligt. Barn?" —
„Ja, vi er fiks og færdige til at gifte os."

EBrand.0.39. soyn er kotnmet (helt) til ende
SO m. noget: B. forlod Universitetet fix og

færdig. Han havde fuldendt sine Studier
paa ualmindelig kort Tid. Blich. III. 449.
„Er De maaskee heller ikke bleven færdig
med den (o: en roman)?" — „Jo, jeg er
fix og tærdig." Ho8tr.DF.45.jf.Feilb. 2.

(især dagl. eU. spøg.) om ting : frembragt, for-

arbejdet olgn. i en saadan (ttl)siand, at der

ikke er mere at gøre derved, i ubest. f. (ent.):

allerede i Begyndelsen af Vinteren blev
60 Snekken fix og færdig. GrundtvSnorre. I.

273. Han er . . altfor superklog til ikke
at bringe en fix og færdig ForestiUing
med sig om, hvorledes han vil udvikles.

Kierk.Il.61. Vil De bestille en Maskine
hos mig til paa Fredag, saa siger jeg:

„nej, det kan jeg inte; men paa Søndag
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skal den være færdig." Og naar De saa

kommer paa Søndag, saa staaer Maskinen
der fix og færdig. Hostr.G.173. De har an-

skaffet Dem en moderne Livsanskuelse,
som De har faaet leveret fix og færdig —
ganske som man kan kjøbe færdigsyede
Kioler.Baud.H.248. i intk.: Han ledte ikke
efter Svar, han famlede ikke i det — nej,

alt var fikst og færdigt, sprang frem som
Gnister af et Yjvtø\.Schovelin.Landmands-
bankenl871—1921.(1921). 18. Slottet staar

fiks og færdigt. DagNyh."/8l921.1.sp.l. (sj.)

i flt., dels ubøjet : Forterne vare fix og fær-
dige.DagsTelegr.^^/il865.1.sp.4. i mindre end
to Minutter havde han fire-fem gode Ideer
fix og færdige til Nattens Forherligelse.
Pont. Stækkede Vinger. (1881). 34. dels bøjet:

Folk, som har deres Teorier fikse og fær-

dige. NatTid.^yal921.Aft.l.sp.l.

5) (nu næppe hr.) i udtr. fiks oder niks
ffiks eller niks. Larsen.), som udtr. for, at

et valg maa træffes i et tvivlsomt tilfælde,

hvad enten det saa falder ud paa den ene

ell. den anden maade: enten-eller; knald
eller fald olgn. Det var det store Spørgs-
maal: om jeg skulde lade Møller faae det
andet Stik? . . Velan! fix oder Nix! jeg
kastede en lille Spar til.Blich.lI.103. Christ-

nias.FritsBanner.(1902).40.

fikse, V. ['fegsa, 1. br. ifigsa] -ede. vbs.

(ibet. i) -ning (Pol.^^1x1913.2. Scheller.MarO.).

(af II. fiks, i bet. 1 efter ty. fixen, eng. fix

(jf. II. fikserej, i bet. 2 vel under paavirkning

af fiffe (op); <M0) 1) til II. fiks 1. 1.1)

fikse roret paa en torpedo, J, fastgøre det

horisontale ror i en bestemt stilling for at

give torpedoen den rigtige retning under ud-
skydningen. Scheller.MarO. 1.2) T sælge til

dagspris, men til fremtidig levering (egl. til

„fast(sat)" termin, jf. Fiksforretning^ papi-
rer ell. varer, som man endnu ikke har, men
haaber senere (ved „dækningskøb") at kunne
indkøbe billigere; foretage blanko-salg; speku-

lere i baisse. Sal.VI.509. GadsMag.1907108.
121. (jeg) fiksede tre Partier Svovl til 573.

FrPoulsen.F.25. Direktøren havde baisset

eller som man ogsaa siger „fikset" sit

Selskabs Aktier.Pol.''y8l921.6.sp.6. y/".;Vek-
selererens Defensor hævdede . . at det
var fuldstændig lovligt at „fikse" Ordrerne,
d. V. s. at lade være at udføre disse, HGreen.
Krigen og Kurserne.(1919).286. 2) (dagl.) til

II. fiks 3: pynte; pudse, (han) stiller sig

hen foran Spejlet og fikser paa Skæg og
Slips.Wied.BSt.2. Ikke en Gang dens (o:

Viborgs) Domkirke har de kunnet lade
den beholde uden at mikse og fikse paa
den. Aakj.(Pol.^yil916.6). især i forb. fikse
op (paa): (redaktøren) har (vel) ligefrem
tyvstjaalet den (o: en „strøtanke") fra Søren
Kierkegaard, fixet lidt op paa den og saa

Sræsenteret den som noget ham tilhørende

[ittegods. DagsTelegr.V7l865.2.sp.2. (kvin-

derne) haler ved given Lejlighed Hatte-
Æsker og Sy-Sager frem — og fikser sig

OTp. Drachm.HI.310. (værelset) var lille og

i og for sig tarveligt, men han havde faaet
det fixet svært op med Gulvtæppe og
Gardiner. J5aMd.irS.i97. Fikser, en. Y
til fikse 1.2: baissist. PoU^hl907.3. Blækspr.
1911.11.

Fikser-, i ssgr. [figise'r-] af I. og II.

fiksere || af ssgr. m. I. fiksere kan bl. a.

nævnes flg. m. bet.: ting, som er bestemt ell.

egnet til at narre ell. vildlede ved sin kon-

to sfruktion olgn.: Fikser-bæger (Feilb.BL.
194. Aller.I1.88), -daase (smst), -frugt
(OeconH.(1784).III.305), -glas (Oehl.DB.
280), -kugle (AWHauch. (1799). 374),
-laas (Sal.XI.299), -spejl (Rahb.E.IV.
187), -vifte (VSO.). f Fikser-a^ark,
en. [I] 3( den til agurkefamilien hørende
Ecballium elaterium A. Rich. (som dyrkes af
hensyn til den morskab, det kan fremkalde,
naar blomsterne udsprøjter deres saft); æsels-

20 agurk. Hempel.Flora.(1836).236. -bad, et.

[II.l] (fot.) vædske, hvormed fotografisk plade
ell. kopi fikseres. OpfB.^VI.594. Stockholm.
Foto.93. -billede, et. [I] billede, hvor en

figur mere ell. mindre fuldstændig er skjult

i den egl. tegnings linjer. Hun var tilstede

som Kontrast til Hannes nydelige Væsen,
var tilstede ganske som den søgte Figur
i et Fixerbillede. Gjel.M.239. Sal.VI.509.

t -broder, en. [I] person, som morer sig

30 med at holde andre for nar. VSO.
I. fiksere, v. [fig'se'ra] -ede ell. (sj.)

-te (Reib.Poet.X.206). (ænyd. fixere, fexere,
vexere; omdannet af lat. vexave, plage, ved
sammenfald af ty. vexieren og fixieren (se

IL fiksere^; nu 1. br.) have til nar; have til

bedste; narre, staa icke og fixere mig
oven i Kiøbet.Holb.Kandst.IV.2. Hvor er

nu dend kiære Mand? vi maa have ham
herind for at fixere ham lidet. sa.Bars.II.2.

40 Jeg merker nok hvad Klokken er slagen,

neil vi lade os ei saaledes fiKere.Wtwet.
EL.79. *Hold op, hold op mig at fixere,

|

Og giv mig ordenlig ^eskeå.Heib.Poet.
VI.302. *Barstens ikke du fikserer

|
Din

ulykkelige Hansi Pi¥øZi.I.li5. det morede
ham at fixere Bekjendte, der indlod sig i

Samtale med ham . . ved mystisk at slaa

paa, at han havde arvet en stor Sum Penge
efter en Nabob i Yestindien.Schand.UM.

50 35. (Samson) fikserer Folk ved sine Gaa-
ders mørke Tale.FFei.H.iS^.

|| f fiksere
en (noget) fra, franarre en (noget). Moth.
F155. jeg har en Invention at fixere den
gamle Jeronimus en Hob Penge fra. Holb.
Jean.II.2.

|| f d. s. s. II. drille 4. Heib.

Poet.X.21. Frøken Sine . , fixerede mig,
som man siger, i Anledning af et lille Guld-
hjerte, som Sara bar om Halsen . . Dette
Hjerte lode de mig høre, at jeg havde

60 foræret Sara. Gylb.lV.123.
II. fiksere, v. [fig'se'ral -ede ell. (sj.)

-te. vbs. -ing ell. (i bet. 2) GJ Fiksation (JBa-
den.FrO.II. SaUVIII.6). (af lat. fixare,

fæste; jf. I. fiksere) 1) (fot.) ved en kemisk

proces fæstne billedet paa en fotografisk

plade (ell. en kopi), saa at den gøres ufølsom
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I

forlysindtryk. Efter Fikseringen skylles Pla-

den grundigt. Stochholm.Foto.93. Haandv.
40. 2) CP uegl. 2.1) give (noget flygtigt, skif-

tende olgn.) fast. og varig form; fastholde;
fæstne. Lyd fixeres for Synet ved Hjælp
af Bogstaverne. Levin.G^r.1.3. (han) greb
Digtet . . og læste, ligesom for at fixere

Stemningen, endnu en Gang følgende Vers
høit for sig selv. BergsJPP.471. vil jeg .

.

fiksere et SynsbUlede af den svenske roesi,
ser jeg ?>ø.VilhAnd.N.17. jf. (sj.): (oprinde-

lige) Denkjønsord, der under Overgangen
til Detkjønnet ere standsede paa Halv-
veien, og have flxeret (o: fastslaaet) begge
Kjønnene, efter deres forskjellige Be-
tydninger. iei;m.Grr.Z.<5i. 2j2) bestemme tid,

sted, størrelse olgn. for noget; fastslaa;
fastsætte. JBaden.FrO.fi. En allieret

Kommission fikserer i fuldstændig Frihed
Grænsen. Pol.^°/sl921.1.sp.5. (premieren fin-
der antagelig sted) omkring den 10., for saa
vidt det er muligt at fiksere en Teater-
premiere saa lang Tid i Forvejen, smsf.

^Vil921.6.8p.5. 3) O se skarpt ell ved-
holdende paa en (saa at man fæster et

klart synsbillede paa nethinden). Rota-
tionerne vare saa voldsomme, at det blev
mig umuligt at fixere de Dandsendes An-
sigter. Blich.II.43?. *(han) slaaer ei Øiet
ned,

I
Skjøndt Fruen at fixere ham be-

gynder. PaiM. IF. 35.3. Schack. 64. J. kom
glad og bred sejlende ind i Stuen; han
bemærkede ikke, hvor A.s Øje fixerede
hsLm.Schand.UM.67. en Skygge listede sig
lydløs over Torvet, fikseret af Betjenten
paa Hjørnet af Østergade. Hørup. 1.25.
„Hvad tænker Deres Naade paa?" spurgte
han ganske stille, og fikserede sig selv i

det store forgyldte Rokokospejl. ieojj.GÆ.
25.
Fikser-fl|B:iir, en. [I] (sj.) figur i fikser-

billede. Gjel.M,240.
Fikseri, et. [fegsa'ri-; l.br.hq-] flt.-er.

(afl. af n. fiks (3) ell. fikse 2; dagl, Ibr.)
hvad der er fikst, smagfuldt; især om
(smaa) fikse, pyntelige enkeltheder i en dragt
olgn. hvor har de snilde smaa Damer deres
Fantasi? — Det er slet ikke Elegance, det
kommer an paa, men de smaa Fikserier.
Pol.yil914.6.sp.2.

Fikser-nellike, en. [I] 3( navn paa
en plante af nellikefamilien, Lychnis coro-

naria Desr. (hvis stive bikroneskæl stikker

den, der lader sig narre til at lugte til den).

KjærbøU.FB.87. Lange. Flora. 692. Danm
Havebr.33. -spergsmaal , et. [Tj (nu
næppe br.) det bekjendte Fixeer-Spørgs-
maal: „Hvad veier meest, enten et Pund
Bly eUer et Pund Fjer?« Heib.Pros.I.163.

t Fiksfaks, subst. flt. d. s. ell. -er (VSO.
11.48). (fra nt. fixfax, gøgleri; jf. Fiks-
fakseri) fiksfakserier, (jeg) vilde være
en retskaffen Mand, ikke gjøre Luren-
drejerier og Y\x.iBX.Falsen.D.112. *Ej sig-

ner og maner | Han med „Siprianer"
(o: trolddomsbøger)

\
Med Fixfax og Tal.

Grundtv.SS.V.295. \ flksfakse, v. (dan-
net til Fiksfakseri) lave fiksfakserier; bruge
kneb. de første Kure fiksfakser vi lidt

med. JVJens.H.lS9. Fiksfakseri, et.

[fegsfagsa'ri-, 1. br. figs-] flt. -er. (fra nt.

fik(s)fak(s)erie, jf. hty. fickfackerei; af nt.

fikfakken, bevæge frem og tilbage, drive spas
(hty. ficMacken); besl. m. fige og I. Faks;
8^'. uden for flt.) underlige eU. under-

10 fundige bevægelser, især med hænderne;
hemmelige kunster (hokuspokus); under-
fundige (uærlige) handlinger; (list og)
kneb. VSOJI.49 (u. FsLxeri). Den Doctor-
Amanuensis, med samt hans magnetiske
Fixfaxerier, vil jeg aldrig meer høre nævne.
Tng.EF.VII.65. Hendes Majestæt . . tager
Deel i disse Intriguer. Men jeg skal ikke
hvile, førend jeg er au fait med alle disse
Fixfaxerier. CBemh.1.167. „naar man for-

20 stod, kom man jo ud i Vantroens Morads."*
„Aa, Fixfaxeril Studenterkneb." (roWscAm.
III.349. han siger til deres Koner, at de
skal tro paa det tilkommende Liv og saa-
dant Noget og straffes der, hvis de gjør
Fixfaxerier i desse Liv. Schand.AE.353.
Bergs.PP.59. De har . . set dem kysses
og drive andre Fixfaxerier. 4afe/.Fi^.6 7.

i|

om hvad der virker kunstigt, forlorent olgn.

i en persons væsen, dragt osv. en Poet syn-
30 ger, som han er, o^ naar han ikke i sig

selv er stor nok til at løfte Samfundet,
løfter han det ikke ved nogetsomhelst
Fixfaxeri. Goldschm.VI.435. Hendes Dragt
er af et gammeldags Snit og uden Fiks-
takseneT.\Vied.HN.7. De Slægtled han
stod paa, havde Kulden avet og lært at

holde sig til det nødvendige, de leverede
ham af — enkel og lige til, uden noget
Udstyr af Fiksfakserier. And.Vx.P^. 277.

40 213. Q unyttigt omsvøb; „dikkedarer", lad os
nu bare være fri for Fiksfakserier. Jeg
véd Besked. EBrand.UnderL.183.
Fiks-farTning:, en. [H.l] (fagl.) farv-

ning af læder ved paastrygning m. en børste.

Sal.XIL49. -forretning, en. [H.l] T
handel, hvis opfyldelse skal ske nøjagtigt til

den fastsatte tid (jf. fikse l.i). Lassen.SO.
110. nage.*234. -hed, en. [II] til fiks 2:

Med lidt Fikshed er det utroligt, hvor
50 meget man kan hjælpe paa en Dragts Chic
ved lidt vel anbragt Haandbrodering. Po^
*^/6l919.12.8p.5. til tiks 3: han fandt hende
indtagende . . til Trods for hendes Dragt,
der havde saa meget af Provinsdamens
altfor store Fikshed. JPJac.II.165. snarere
er (de tyske damer) gaaet frem end tilbage
i Elegance og Fikshed. Pol."/ia919.12.sp.5.

-punkt, et. [Il.la] (fagl.) udgangspunkt
ved opmaalinger (tU lands og til søs). Landb

60 O. II. 76. Scheller.MarO. -stjerne, en.

[II.l.i] (overs, af lat. Stella fixa; astr.) (mods.

sol, maane og planeter) om (selvlysende)

stjerne, som synes ubevægelig (forandrer sin

stilling til de andre stjerner saa langsomt, at

det først kan skelnes efter lang tids forløb).

dersom Verden er u-endelig . . vilde hver

IV. Rentrykt "/s 1922 60
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Fix-Stierne beholde sin Tlatz. Holb.Ep.V.
37. Heib.Pros.IX.58. Paulsen.1.782.

CP Fiktion, en. [figi;o-'n] p. -er. (af
lat. fictio; egl. vbs. til fingere) opdigtelse;
(fantasifuldt) paafund. det er ligesaa

usikkert at forlade sig paa almindelige
Mundheld, som paa poetiske Fictioner.

Holb.MTkr.451. Et Stykke som Ewalds
Harlekin Patriot, der ingen objectiv Sand-
hed har, men hvis Værdie ligger i den lo

satiriske Fiktion. Oehl.Er.1.32. *En Fee er
en æsthetisk skjøn Fiction. jffeife.Poef.7J.

162. ifølge Digtets Fiction ('JBmnde8.JI.49 ;

Forudsætning^ formaaer hin uhyggelige
Ravn . . kun at sige dette ene menneske-
lige Ord. Brandes.DD.222. Pønnelycke.Sp.
118.

II
(jur.) antagelse af, at andre om-

stændigheder foreligger end de virkelige (i

tilfælde hvor disse ellers ikke kan indpasses

under de bestaaende love). Baden.JurO.I.149. 20

Sal.WIII.9.
Fiknnteri, et. [fikonia'ri-'] (ogs. Pi-

kanteri. Moth.Fl53. VSO. \ Fiskunteri. PF
Wergmann. Kjolenpaa Vandring. (1828).70).

flt. -er. (sv. dial. fikanteri (firkanteri), sv. f
fikanteri (fyrkanteri) ; af ænyd. fikant, løjer,

spas (KalkJ.o37. „som bynder siger."i¥of^.

F153), SV. t fikant, der maaske er laant fra fr.

fichant, ubehagelig; „Bruges blandt gemeen
Mand." F/SO.; nu dial.) kneb; skælms- 30

stykke. Man maa bruge alle Ficonterier,

naar man vil frem i yerden. Holb.HAmb.
1.4 (Lieb.V.355. jfsmst.407). Bouilly.Fru-
entimmerhaderen, (overs. 1811). 56. nu lærte
jeg først rigtig at kjende deres Fikunde-
rier; thi da jeg vilde give mig i Snak
med et pænt Fruentimmer . . saa svarede
hun mig Nei paa Alt. Heib.Poet.VII.349.
Oversk. Com. IV. 107. AEecke. Naar kommer
Dansken?(1862).12. Han holdt sig nær op 40

ad de to for at høre, om de udspekule-
rede flere Fikunderier. JAnkerLarsen.Livets
TJbønhørlighed.(1905).62.

I. Fil, en. [fi-'q Høysg.AG.35. flt. -e.

{ænyd. fiil (vist i form paavirket af mnt.
vUe), fel, fæl, æda. fel (Småstykker.(1884-

91).34), eng. file, %. feile, jf. oldn. J)él; op-
rindelse usikker) 1) redskab (af hærdet
staal, i olm. forsynet m. skaft), hvis over-

flade er bedækket med (større ell. mindre) 5o

tætsiddende tænder, og som anvendes til at

fjerne spaaner (flspaaner) af et arbejds-

stykke af metal, træ olgn. de havde skarpe
File til Spader og Hakker og Treforke
og ØxeT.lSam.13.21. Holb.DH.1.366. *En
Kleinsmed bruger sin Fiil med Forstand,

|

en Riimsmed er ligesaa klein som han.
Oehl.Digte.(1803).264 (jf bet. 2). *Man en
Klokkestorm (o : stærk ringning) skal høre,

|

Der skal skjære som en Fiil. Heib.Poet.VII. 60

300. det var en Fornøielse at see, hvor
let og behændigt han (0: en billedhugger)

forstod at tumle baade Meislen og Filen.

Bergs.PP.l 74. *Du (o : en smedesvend) ham-
red og slog af alle Kræfter,

i
jeg gik med

Filen dit Arbejd' efter. Drachm.PHK.15.

2) (især (3) billedl, i udtr., der betegner den
sidste afpudsning, polering af et litte-

rært værk olgn. (jf. file 2.1^; ofte i forb. som
bruge filen. *Til Smagens Politur jeg
troer, man bruger Fiil. Vi^ess.240. Jeg
stræbte . . at anvende den mueligste Flid
paa mit Arbeide og at bruge Fiilen saa
længe jeg nogenledes kunde. Bagges.Com
F.Fort.3. en Komedie . . der er spillet —
men uden Held — paa et Privat Theater,
og nu ligger, ventende enten Filen eller

Ilden. Grundtv.Udv.1.34. *en qvindlig Stiil
|

I sine geniale Spring bekræfter
|
Nød-

vendigheden af en critisk Yiil. PalM.V.
134. 3) {jf. ænyd. dryssefil, langsom, dvask
person, rustefil, gammel, affældig person (mnt.
rusteviel^, eng. file, snedig person, „fyr",

fr. lime sourde, samt Syl olgn.) f som (ned-
sæt.) betegnelse for en person, (lægen) ordi-
nerede at tage gamle rustede Søm, som
en Maaned maatte lægges i blød, og des-
sen Vand meleret med raa Koe-Mælk
skulde være min Føde i en vis lang Tid.
Jeg troede mig ey til denne rustne Fiil,

tenckendis paa Fader Holberg: Han døde
det er vist, menFeberen ete.Klevenf.RJ.149.

II. Fil, en. (glda. fiil, oldn. fiil; af arab.

fil) elefant (1). *Der skinner i den ot-

tende Skjold
I
en Fiil og saa en Mand.

DFU.nr.4.11. Moth.Fl55. || nu kun i ssgr.

som Fildyr, Filsben.
III. Fil, en. se Fælg.
I. Fil-, i ssgr. [ifi(-')l-] se File-.

II. Fil-, i ssgr. [fil-] (forkortet (foran vokal
og h-) af Filo-) i græske ord ell. litterære

(„lærde") ord dannet i nyere tid efter græsk
mønster, m. bet.: som elsker, er en ven af,

fx. Filantrop (s. d.). Filatelist (s. d.),

filharmonisKfs.^Z.^, Filhellener ('„^rcE-

kerven", betegnelse for mænd, der støttede græ-
kerne under frihedskrigen 1821—29. Meyer.^
604. SaUV111.15). \\ ogs. som sidste led

i ssgr. [-'fi'f], m. sa. bet.; fx. I. Bibliofil,
II. bibliofil, Germano-, Russo-, Tur-
kofil ofl.

Filag^ram, et. se Filigran.

Fil-ang^el, en. se Fileangel.
Filantrop, en. [filan'tro-ib] flt. -er. (af

gr. philånthropos, menneskelcærlig ; af 11. Fil-

og ånthropos, menneske; især O) person, som
af uegennyttig menneskekærlighed søger at

bedre sine medmenneskers kaar ; menneske-
ven; især : person, som udøver ell. interesserer

sig for velgørenhedsarbejde. JBaden.FrO.
Man har talt de Fattiges Sag og løbet et

Par af de høie Herrer paa Ærmet, og
strax er man udsvævende Philantrop, So-
cialist, Communist. -Ber^rs.PP.S^. Det er
Tidens og Oehlenschlågers Filantropi .

.

som har krævet og affødt Filantropen
Thorvald (i„Palnatoke"). Brandes.XIII.358.
Han var, af Natur, Philanthrop og Kunst-
mæcen, Organisator og Samfundsopret-
holder. Leop.B.7. Filantropi, en. [filan-

tro'pi-'] (af gr. philanthropia, menneskekær-
lighed; især m) det at være filantrop. Blich.



949 filantropisk file 960

(1920).1X.19. Brandes.XIII.3o8 (seu.Yilsji-

tropj. et filantropisk Foretagende (maa)
siges at miste sin Karakter af Filantropi,

naar det ved Overgang til Statens ell.

Kommunens Omsorg falder ind imder Be-
grebet anerkendt fligt.SaUVni.l2. fi-

lantropisk, adj. [filan'tro'pis^r] (især iD)

adj. til Filantrop(i). Man kan ikke nægte
denne Tanke (o: at oplyse bonden) en vis

Opløftelse; den er human, cosmopolitisk,
philantropisk. Olnfs.NyOec.I.-167. Den føl-

somme og hensynsløse Elsker har her ud-
viklet sig til Reformsjæl, til filantropisk

Foredragsholder. Brande8.XIlI.526. Jørg.

11.155. især i forb. som filantropisk
stiftelse, godgørende stiftelse olgn.

Filateli, en. [filataili'l {nydann. af
II. fil- og gr. atéleia, frihed for afgift o:

franko; fagl.) det at forstaa sig paa og
samle paa frimærker. Meyer. FUate-
listisk set bør . . til Samleobjekter kun
henregnes Frimærker, der benyttes eller

har været benyttede som postale Fri-
gørelsesmidler. Alle øvrige Mærker ligger
uden for Filateliens Omraade. ^ar&o^/ior
Frimærkesamlere.1919.15. Filatelist, en.
[filatailisa] flt.-er. (af.. fl/"FiIateli; fagl) fri-
mærkekender; frimærkesamler. „Kø-
benhavns Philatelist Club", stiftet 1887.
mist. 24. filatelistisk, adj. [-'lisdis^]

(fagl.) adj. til Filateli(st). smst.6.

Fil-dyr, et. [II] (foræld., si.) elefant

(jf. Elefantdyr), et mørkeblåt skjold med
et gyldent fildyr. ADJørgJI.77.

file, V. ['fi-la] -ede. vbs. -ing (MothJ'156.
Hannover. Tekn.265) ell. (nu 1. br.) -ning
(vAph.(1759). Bagges.DV.XI.371. Wagn.
Tekn.220). {ænyd. file (vist i form paavirket

af mnt. vilen), fele, fæle, fsv. fåla, eng. file,

ty. feilen, jf. oldn. J)éla; afl. af I. FU; jf.
IL filke, Filster)

1) til I. FU 1: (be)arbejde med fil ell.

lign. redskab (fx. kniv). Holb.DH.1.366.
Jernet files glat og lige. Høysg.S.47. *(jæt-
ten) FUer med sin Kniv paa Jernet selve.

Oehl.NG.117. paa det filede Sted viste

Metallet sig med en blank Overflade.
Hauch.II.250. *Han filede vel Kniven
skarp og Saxen saa fim.Winth.VI.192. Er
Saven ikke skarp, skal den fUes og lægges
ud, det vU sige: Tænderne skærpes, og
Mellemrummet mellem disse files større.

DSt.1918.71. g særlige forb. m. adv.: file
af. VSO.I.67. er Legemet haardt, saa filer

man den skarpe Kant ai.Kierk.VI.268.
Saa filede han Rundtenommer af og guf-
fede i sig. JVJens. D. 106. file op, gøre
skarp m. fil. MothJ'156. Denne Sav bider
ikke, den maa files op.FSO. CBemh.VI.
152. D&H.I1.92. file over. 1. bryde ell.

skære over ved bearbejdning m. fil olgn. Ar-
restanten har filet Jernstængerne over.
VSO. han anglede efter Midgaards-Ormen,
og havde udentvivl faaet Bugt med den,
hvis ikke Jetten havde listet sig til at file

Snoren over. Grundtv.BrSJ94. e. br. 2. (nu

næppe br.) afglatte ell. afpudse med en fil.

Det maa files over endnu engang. FSO.
2) bUledl. ell. overf. anv. af bet. 1. 2.1) i

alm.; især i forb. m. paa. Et hastigt Raad
er som umoed, og et alt for langsomt,
som ormstukken Frugt. Thi man kand
fiile og gnie saa længe paa en Ting, at

den bUver til intet Holb.MTkr.444. file
paa eet og det samme, (l.br.) gentage

10 noget indtil kedsommelighed. D&H. || spec.

(jf. I. Fil 2): give den sidste afpudsning;
polere. Sproget og Interpunctionen har
jeg søgt at rette, og meget af Texten er
filet bort og andet sat i Steden. Torfe.F.

Fort. han giennemsaae, og filede sine Digte.
Eahb.Stiil.55. han filede . . længe paa hver
af sine Bøger for at lade Tanken faa sit

mest mulig skjønne Udtryk, sin Form.
Birkedal.OJ.83. Underligt nok har den som

20 Kunstner hurtigt besluttede Michelangelo
atter og atter omarbejdet sine Vers, om-
formet dem, rettet og filet dem. Brandes.
MB.158. jf.: Filer, polerer man saalænge
paa Bonden til alt det Bondeagtige er
borte, saa er Bonden selv borte. Olufs.Ny
Oec.I.H68. 2j2) (dagl.) gnide; skure, (de)

gned de vaade Brændevinsklude op og
ned ad Ruderne for at faa dem til at

skinne, (tjenestepigen) filede løs paa Kon-
30 sul Mørchs Dagligstuevinduer. TT'fed.iO.4.

Træværket knagede uophørligt som gamle
Grene der filer mod hinanden. J^nrfjVxJ'i?.

1II.3. jf. t: at file sine henåer. Moth.Fl55.
2.3) (vist opstaaet ved tilknytning til fedle
(fidle, fele); dagl., nedsæt.) gnide m. bue
paa et strengeinstrument (især om falsk
ell. Udelydende musik). Han fUer jammer-
ligen paa en FioUn. FSO. AntNielsJ'L.II.
43. i det ene Hjørne sad en gammel, hvid-

40 haaret Mand og filede løs paa sin Violin.
CMøll. PF. 505. han satte Buen bagved
Violinstolen og filede deT.JVJensEE.50.
Thuborg.AJ.46. Za) (bomh.) om en kusk:
rykke i krydstømmerne (for at faa herre-

dømme over hesteve). Da de igen tog Lande-
vejen fat gjorde Karl Johans Heste sig
balstyrige, han maatte file dem til Ro.
AndNx.PE.I.189. 2J&) f file (paa) en
pige, besove en pige. MothJ'155. 2£) file

5oi vinden, J, holde (et skib) for tæt til

vinden under bidevindssejlads , saa sejlene

ikke fyldes rigtig. IdrætsB.1.363. Scheller.

MarO.
3) (jf. figle, snyde, eng. fickle; oprindelse

usikker; jarg.) især i forb. m. paa: knibe
(paa); spare (paa). (ministeren) havde paa-
draget sig Uvillie i Folketingets Finans-
udvalg, fordi han vilde file paa sit Bnd-
getVortLand.^/il905.1.sp.l. Det er jo næsten

60 altid saadan ved Banerne, at det, man filer

paa Anlæget, sætter man til paa Driften og
mere m.PolP191913.3. jf.: (terminsspeku-

lanten sigtes) for at have „filet paa Kur-
serne", det vU sige afregnet paa en for
Kunden mindre fordelagtig Maade, end
denne har Krav ^aa. smst.*/iil912.7.

60*



961 FUe- Filet 952

4) {maaske videre udvikling af bet. 3, jf.
eng. f file, begaa lommetyveri, samt I, Fil 3;
jarg.) rapse; stjæle, (kroværten) ser alt

hvad der gaar for sig omkring ham. Er
der en af Opvarterne, der vil file noget .

.

saa er (han) der straks. KLars.DM.31. naar
at han sover, skal jeg se og file af hans
Bukselommer, ChrÉngelst. ER. 121. Tom
Krist.LA.207.
File-, i ssgr. [ifl-la-] (nu sjældnere Fil-, se

dog -angel, -klo, -klup, -nagle, -spaan/ afl.
Fil 1 ell. file 1. -angel, en. angel (1.2.2),

hvormed skaftet paa en fil er fastgjort. Fil-:
TeknMarO. -blok, en. (bogtr.) indretning
til at fastholde typer i, medens de files til.

Selmar.^ 276. -bak, en. buk (1.3.2), i

hvilken sav anbringes, medens den skærpes
med en fil. Sal. XV. 688. -bænk, en.

bænk (2), hvori en ting, der skal files, er fast-

spændt. Moth.Fl56. Wagn.Tekn.220. -fagl,
en. (jf. file 1 ; jy.) \ musvit, Parus major L.

(jf. -smed 2). Feilb. Musviten , . „File-

fuglen", som Jyderne kalde den, fordi
dens Skrig lyder, som naar man filer en
Sav. FrPoulsen.B.105.
Files^rain, Filegram, Filegran,

et. se Filigran.

File-hug, et. æg paa fil. S&B.
-hugge, V. vbs. -ning (s. d.), jf. -huggen.
(især i perf. part.) forsyne (en fil olgnT) med
filehug. fil-: Wagn.Tekn.220. de to smaa
Stykker (o: paa en skruestik) som direkte
berører det indspændte Arbejdsstykke
(maa) være riflede paa Kryds og tværs
(filehuggede). Haandv.254. Haandgern.
479. -hugger, en. (nu næppe br. Fil-.

vAph.(1759). MO.). person, som fremstiller

file (jf. -smed i;. (Kalk.V.240). Filene og
Rasperne blive af Filehuggerne hugne
med en Meissel, og derpaa hærdede. Funke.
(1801).III.416. AndNx.PE.III.335. -hug-
geri, et. (foræld.) fabrik, hvor file frem-
stilles (jf. -værk j. Fr. V. skødede (Raadvad
mølle) til sin Kammertjener . . for at an-
lægge et Filehuggeri der. Trap.*'II. 297.
-hugning, en. (sj. Fil-. MO.) vbs. til

-hugge. MO. D&H.1\ ogs.: maade, hvorpaa,
ell. mønster, hvori en fil er tilhugget. Haandv.
255. -klemnte, en. d. s. s. -klo. Haandv.
137. -klo, en. løs skruestikke, hvori min-
dre arbejdsstykker, som skal files, spændes (jf.
-klemme, -skrue^. Fileklov: Moth.F156.
Filklov: VSO. Wagn.Tekn.35. jf. Quths
Muths.(1802). 300. nu alm. Filklo: MB.
1832.158. Wagn.Tekn.497. Værkt.l6. File-
klo: Hannover. Tekn. 271. -klup, en.

klup, hvori savblade olgn., der skal tilfiles, fast-

spændes, forskjellige Spænde- eller Fiil-
klubber af Træ og Metal. FBFriis.KA.
123. -maskine, en. (nu l.br.) ma-
skine til tilfiling af synaale olgn. Wagn.Tekn.
209. OpfB.Ui.207. -musling, en. (zool.)

musling, hvis skaller har en ru overflade;
Lima hians Gmslin. BøvP.III.482. -nag-
le, en. (især guldsm.) lille, fladt, aftageligt

træstykke, anbragt paa en guldsmeds arbejds-

bord, der tjener som anlæg (l.i) ved filing
olgn. Fil-: OpfB.^VII.322.
Filer-, i ssgr. (nu 1. br. Filere-j. (især

haandarb.) af filere 1. filere, v. [fi'le'ra]

-ede ell. (l.br.) -te. vbs. -ing (Muusm.LA.145).
(dannet af fr. file, fUet (se I. Filet i) under
paavirkn. affiler, spinde;jf. defilere, I. Filet,

Filigran, Profil) t) (især haandarb.) sam-
menknytte traade (garn) til masker, net(jf.

10 binde 3.3, nette j; især m. h. t. finere haand-
arbejde (jf. I. Filet 1^. Lisette filerer. Agnete
syer ved en Ramme. Ew.IV.73. to smukke
Pengepunge, som hun havde fileret. Hauch.
MfB.180. JPJac.ILlo9. Disse Næt fileres

af stærk ubleget Traad. TeaterBogen.(1901).
71. Hun filerede Blondetæpper til alle

Stolene . . og Garnering til Gardinerne.
KMich.HE.199. 2) filere tonen, (1. br.)

J" om en sanger: trække tonen langt ud.
20 Meyer.^ Hag.IV.83. Filere-, i ssgr. se

Filer-.

Fileri, et. [filairi?] (jarg.) vbs. til file

(3): kniberi; fedteri, „(hotellet) er jo et
Aktieselskab —" — „Hvor stor er Kapi-
talen?" — „Ingenting — halv Hundrede-
tusind — det hele er lavet paa Fileri —
de vil jo aldrig noget, de Folk, naar det
kommer til Stykket." Esm.III.259.
Filer-naal, en. (Tilere-. VSO. SalVI.

30 516). naal, hvormed maskerne knyttes sam-
men, og hvorom traaden er vundet ved file-

ring. Blich.II.642. Filernaale, gjorte af en
tyk Rørknogle, som i begge Ender er ud-
skaaren i to Spidser . . kunne have været
anvendte ved Knytningen af Fiskegarn.
SophMull.V0.134. en „Filérnaal", d. v. s. en
Slags langstrakt Spole, hvorpaa Garnet
(o: til knytning) er opviklet i Længderet-
ningen. OpfB.^IIIl.281. -pind, en. pind,

40 hvorover maskerne dannes ved filering. Fi-
lere-: VSO. SaUVIII.14. -ramme, en.

Regine sad ved Vinduet med Fil er e-
rammen foran sig. KMich.HE.199.
File-skrue, en. d. s. s. -klo. Fil-:

Moth.F165. MilTeknO.72. Feilb. File-:
D&H. Saaby.'' -smed, en. t) (nu næppe
br.) d. s. s. -hugger. Fil-: vAph.(1759).
VSO. MO. File-: D&H. 2) (jy.) \ d. s. s.

-fugl. Feilb. -spaan, en. (ænyd. fel-, fil-

so spaane, flt.) især i fit.: fine metal- ell.

trædele (fliser, spaaner), som afskrabes ved

filing. Fil-: Moth.Fl55. VSO. Scheller.

MarO. File-: S&B.
|| (overf.) om noget

meget smaat: (bygningsarbejderen hænger)
flere hundrede Fod oppe i fri Luft paa
Enden af en Staalbjælke . . og ser Folk
kravle som Filspaan i Gaden. JFJews.
0M.118. -stev, et. (nu næppe br.) koll.:

d. s. s. -spaaner. Fil-: Moth.F155. VSO.
60 MO. File-: D&H.

I. Filet, en (i bet. 2 og 3) ell. et (i bet. 1

;

t i bet. 2. VSO.). [fiile(-'); i bet. 2: fVle'-d]

best. f. -'en ell. (i bet. i) -'et [fi'le-'aw, -at;

i bet. 2: fiile-'rf(9)n] flt. -'er [fi'le-'ar; i bet. 2:

fi«le?Æ8rl ell. (sj., m. fr. form) -'s (PalM.
(1909).IL342). (affr. filet, i bet. 1 for ældre
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fiJé, egl. traadrærlc, af fil, traad, i bet. 2 og 3
dim. iU fil, traad, se filere) 1) (jf.iHere 1 ; især
haandarb.) fileret arbejde; netværk. Jeg
toeg min Tilflugt til mit Filet. Ew.(1914).
VJ34. HaUager.98. Et Klæde af fine Knip-
linger eUer Filee. HCLund.Samler.I.(1803).
384. YortBj.IlIl.46. jf: hun tog en Traad
af sinFilee-Æske.VV«ref.DJ09. y f net
tU bagage olgn. Kareten har . . under Loftet

Kro, en Skurevidsk for Slotskroen. TroeZsi.
BSJ.24. Hage.^o64. »Største Lager i Liste-
sko —

I
Filial af Kwang & Koh. HSeedorf.

HV.47. (undersøgelsen) vil omfatte alle
danske Banker, saavel Hovedbanker som
Filialer. DagNyh.*''ia921.8sp.6. | uegl. (ofte
spøg.). Mens (djævelen) stod udenfor og
ventede paa den fortabte Sjæl, puttede
man den ved Hjælp af Messen blot gen-

et løst Lærret, eller saa kaldet Filet, hvor lo nem Hullet i Væggen fra Kirkens jordiske
Filial ind i Himlens Hovedkontor. Troekl/.
XIII.136. Købstæderne har spillet deres
historiske Rolle som Filialer af Køben-
havn. HørupJ1.356. Lad Jeres Kone være
en Filial af Jeres Samvittighed. Hun er
sandsynli^is den eneste, der gør sig den
Ulejlighed at sige Jer Sandheden.[Tandr.]
Den forgyldte Graa8purv.(191 7).162. Fili-
al-, t ssgr. (fra beg. af 19. aarh., jf. JBa-

man kan lægge Hatte, Bøger, Strikke
punge eller desl. op. Politivennen. 1800.
2087. 2) (bogb.) især i fit., om de (for-
midle) lige linier tværs over en bogryg.
Meyer, (leoll.) i ent.: vAph/1759). Filettet
paa denne Bog er meget smukt og fiint

VSO. I nu iscer: stempel, hvormed disse

linier anbringes. Moth.F156. Paparbeideren.
(1835).192. Haandgem.446. 3) (kog.) langt,

smalt stykke kød langs rygraden af oksen; 20 denJ'rO.; af filial, adj., sønlig, datterlig,

ogs.: benfrit stykke kød eli. fisk (jf. Fiske-
filet^. •Filets (o: fiskefilet'er) med Reier.
PalM.(1909).II.342. Indeni de Stykker
(o: paa oksen), som kaldes Tykreb, Mel-
lemreb og Højreb ligger „Fileten". Const.
Koqeh.299.

II. Filet, en. se Filit.

File-værk, et. (foræld.) d.s.s. -hng-
geri. MO. D&H. iscer som navn paa Baa-

mlat. filialis (se Filial^; ssgr. er opstaaede ved,

at forb. som filial kirke opfattedes som ssgr.;

iscer emb. eli. T) som staar i et vist afhæn-
gighedsforhold til (en anden virksomhed);
datter- (ofte mods. Moder-^ B "/^ de mange
ssgr. kan jicevnes: Filial-apotek (nul.hr •

LovL.lI.1069), -bank (Meyer. "^ LovLJI.
254), -bibliotek (BibliotE.^175), -forret-
ning, -hus (sj.: (købmanden) havde været

vaddams fabrikker : HeibJProsJV.329. Trap.* 30 i England for at grunde et Filialhus. Gold-
11.294. I (billedl.) sted, hvor menneskets
„kanter" slibes til. *Yot Gaard (o: en skole)

er selv et Fileværk,
| hvor vi skal slibes

blanke. RichJ.l5. dette er ikke Bagtalel-
sens Skole her; det er Udtalelsernes. Det
er et aandetigt FUeværk. Vi sliber hin-
anden blanke og skarpe. DrachmJ'.lJ7.
Filfras, en. se Fjældfras.
fil-harmonisk, adj. [filhBr'mo-'nis^]

(grcEc, af II. FU- og gr. harmonikos, har-
monisk (se Harmoni^) J" musikelskende;
spec: som lægger vægt paa (opførelsen af)
klassisk musik. Meyer.H26. Sal.*V111.15.
(han vilde ved sin koncert) vise Modsæt-:
ningen meUem gammelt og nyt, i en usæd-
vanlig filharmonisk Præstation, der skulde
slaa hans Navn fast som Orkesterdirigent.
Bønnelycke.MM.lOl. især i forb. som fil-
harmonisk koncert, orkester, sel-

schm.lV.350), -kirke (o: kirke, der som
hjælpekirke hører ind under en sognekirke.

Meyer.^ Sal.X.486), -skole (Meyer.^ Hag.
IV. 83). II

ogs. som sidste led i ssgr., m. sa.

bet.; /bc. Amtsstuefilial (Anordn.NrJ78
''/»1SS8.§1), BankfiliaL
FilibnmsCe), en. se Filipens.
Flligran, et. [fili'gra'w, -'gr^n'] (f Fil-

(I)egran. TSO. MO. f Filegrain. VareL.
40 (1807).l. 328. t PilO)egram. Moth. F157.

vAph.(1759).— i bet. 2 ogs. Filagram. Meyer.

^

YareL.^225). fit. (i bet. 2) -er. {fra fr. fili-

grane (ogs. -gramme^; af fil, traad (se fi-

lere^, og grain, lat. granum, kom (jf. Gran^)
1) (guldsm.) arbejde i sølv- og guldtraad
(ofte besat m. smaa kom). En Guld Fili-

grans Lænkeknap er sin Eyer bortkommet.
Adr.'^/3l762.sp.l6. Dette Fiilegran er meget
smuktFiSO. tunge Sølvknapper i Filigran.

skab. Hvert Bykvarter i London har sit 50 SdjyU.153. jf.: de kostbare Metalbinds
særlige Sangkor og filharmoniske Selska-
ber. CavUng.L.264. -hellener, en. se u.
n. Fil-. -hus^geCr) ofl. se filehugge(r) osv.

Filial, en eli. f (i bet. 1) et (Meyer.').
[fili'a-V, dagl. fili'ja'n fit. -er. {af nylat. fi-

liale, egl. intk. af mlat. filialis, som staar
i sønne- eli. datterforhold til; afl. af lat. fi-

lius, søn, eli. filia, datter, besl. m. II. die) 1)

{jf ty. filial, n. (allr. i 16. aarh.); sj.) f fi-
lialkirke. Meyer.^ 2) {jf.ty.Hhale, f.; dan- 60 bringes; nu iscer: det
net efter ssgr. m. Filial; vtst først efter ca.

1850; især T) (delvis) selvstændig under-
afdeling af større (handels)foretagende
eli. institution (især m. beliggenhed paa
et andet sted end hovedafdelingen). (Gamle
Bakkehus var) nu blot en Filial af en anden

SB\\i\\\gran.Yyed.BK.lll. f O overf.,

om kunstværk eli. -præstation, der er fint udr
hamret, gennemsigtig klart i alle enkeltheder.

Strofe for Strofe var ciseleret ud i fint

Filigran. PoUVb1921.5.sp.5. jf.: (sonaten) er
skrevet i en . . bUdt-yndefuld og indtil

det filigranagtige udarbejdet StU.Ttfefe.

1920.11.273. 2) (fagl.) form af metal-
traad, hvormed vandmærke i papir frem-

dermed fremstilede
vandmærke. Meyer.^ YareL.^225. Disse
Fabriksmærker, Iiligraner, have ofte Be-
tydning for Bestemmelsen af et Aktstyk-
kes Ælde og Ægthed. JohsSteenstr.SD.14.

Filigran-arbejde, et. [1] Ct FUcgrams-.'

Filegrains-. YareL.(1807).hvAph.(l759).
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328). (guldsm.) Filigranarbejder kaldes alle

af Guld- eller Sølvtraad udførte Smykke-
sager. VareL.^226. \\ 03 overf. : han havde ikke
længere noget Citat paa rede Haand, intet

poetisk Filigranarbeide, intet Klingklangs-
digt. Eauch.MfU.13. -glas, et. [1] (fagl.)

gennemsigtigt, farveløst glas med indsmeltede,

uigennemsigtige smaa glastraade; traadglas.

VareL?226. -papir, et. [2] (fagl.) papir
m. indpræget netformet vandmærke, smst.

Filipens, en. [fili'pæn's] (dagl, spøg.

(jf. I. Bumse;.- Fnibums(e);. flt. -er. «JBa-
aen.FrO.; oprindelsen uvis (jf. PBBeitr.
XLV.142)) lille materiefyldt knude paa
overfladen af den menneskelige hud (især i

ansigtet), udviklet ved betændelse i kiiilerne

(acne). Meyer.^ en ung, sachsisk Officer .

.

bedækket med Filipenser. Brandes.XI.187

.

Panum.15. alle hans Philipenser blomstre-
de op (ved nydelsen af en kaffepunsch).Ojel.

M.246. AKohl.MP.II.129. filipenseret,
adj. [filipæn'se'rafl (til Filipens; sj.) som
har filipenser, en dobbelthaget, filipenseret

Person. Etlar.SB.279. By-Kontorist-Typen
er ofte en sørgelig Fremtoning. I den unge
Alder allerede duknakket . . bleg, filipen-

seret og pomadiseret. IPMiiller.MitSystem.
40pl(1904).36. filipenset, adj. [fili'pæn'-

S9t] (sj.) d. s. en ung Mand med røde, ud-
staaende, flyvefærdige Øren, blegt og fili-

penset Ansigt med knoldet Næse og Grise-
øjne. JohsBang. Barndommens By. (1921). 8.

Filippine, en. [fili'pina] flt. (i bet. 2)
-r. (fra fr. philippine, ty. philippinchen
(philippchen); omdannet (ved tilknytning

hl navnet Philipp af ty. vielliebchen, lille

hnrtenskær (maaske opr. om de to tvilling-

kerner, jf. bet. 2); ordet synes at have faaet

sin nuværende udbredelse ca. 1820, jf. Levin
samt BerlTid.^^kl875.3.sp.2) 1) navn paa
en slags væddemaal, som hestaar i, at

to personer, naar der findes en mandel (ell.

nød) med to kerner i, spiser hver sin og af-
taler en tidsfrist, til hvilken det gælder om
at komme den anden i forkøbet med at sige

:

„filippine!" til ham; den, for hvem det lyk-

kes, har vundet, og den anden maa give ham
en (lille) gave. (if. Levin bruges ordet ogs.

om filippinegaven). B. havde faaet en dob-
belt Mandel, som han rakte til F., og saa-

ledes skulde da den, der først sagde Phili-

pine (Vielliebchen) til den Anden næste-

fang de saaes, have en Foræring. Oehl.Er.

n.ll8. „PhiUpine, Hr. ZierUch !« — „HiUe-
mænd, der blev jeg narret." Heib.Poet.VI.
25. LBruun.TJG.121 (se u. eksplodere^, jf:
Det var en pragtfuld Æske med kandi-
serede Aprikoser, han samme Aften havde
vundet i Filippinepresent fra en af

sine Kusiner. £sm.I.i83. || isæri forb. spil-
le filippine. Hr. Ernst spilte Philipine
med mig ombord. Chievitz.!.1.129. Her er
igjen en Dobbeltmandel! . . skal vi To
spille Philippine — om en Østerssmaus?
Goldschm.I1.331. Bang.S.96. 2) (1. br.)man-
4 e I (ell.nød), som indeholder tekerner.Levin.

(mandler) har tørt og haaretKød; Stenen
er furet og grubet; undertiden indeholder
den to Frø („Filippine"). Sa/.ZI7.^98.

|i

spisefs/. tage. UngdGl.IV.27) filippine,
(nu næppe br., jf. ty. vielliebchen essen

j

spille filippine, (hun glemte ikke) Philippinen,
hun havde lovet at spise med de to Herrer.
PalM.IL.1.99. spise Philipine i Krakmand-
lerne. CBernh.Yin.48.

10 Filister, en. [fiilisdar] flt. filist(e)re ell.

(nu kun bibl.) d. s. (Dom.14.3. Eio.VI.261.
Lemb.D.52). (af hebr. pelischti) 1) navn paa
et semitisk folk i oldtidens Palæstina, is-

raelitternes værste fjender. Philisterne ere
over dig, Samsonl Dom.16. 9. *Mig tykkes,
at Mulmet brister;

|
det lysner ^ Nattens

Skød!
I
Nu er det forbi. Filister!

|
Jeg

knuser jer i min Bødl Lemb.D.52. 2) (vist

efter 1750 (jf Ew.VL261) fra ty. stud. phi-

20 ]isteT (sml.ZfdW.L50ff.); muligvis af anden
oprindelse, men oftest sat i forb. m. bet. 1, jf.
Arlaud.8; nedsæt.) om ikke-akademiske sam-
fundsklasser ell. borgere, der af stu-
denterne betragtes som deres naturlige fjen-
der (som filistrene var jødernes, det udvalgte

folks). 2.1) (især olm. i første halvdel af 19.

aarh., nu 1. br.) menneske, hvis tankegang er

indsnævret til det smaaborgerlige, materielle;

spidsborger; ikke-akademiker; pro-
30 saisk menneske. Skræddere, Hyrekuske

og andre skikkelige Filistere kommer over
os (o: skuespillere) med deres Regninger.
PAHeib.US.250. (Iffland) blev en Phili-

ster; Aanden i de fleste af hans Stykker
er en smaalig Ærbødighed for blot For-
retningsflid og en evig Hakken paa alt

det Dristige og Blomstrende, der vover
sig udenfor den almindeligste Slendrian.
Oehl.Er.1.89. 'jeg (o: en student) har været

40 vild
, I

Og undertiden været slemt paa
Spil,

I
Slaaet nogle Ruder ind hos en Phi-

lister. Hrz.VlII.202. (studenterne) foragte
enhver agtbar Borger, de kalde ham Spids-
borger og FHister.Hostr.G.122. det er Uind-
viede i Heibergsk Forstand, o: Filistre,

Mennesker, som i deres Liv paa Jorden
ikke have givet sig af med Aandens og
Tankens Arbejde. JXa/i^'e.Mi^. 75. jeg vo-
vede at bede ham ret indstændig om at

M opgive Turen . . han lo mig ud og kaldte
mig en brav Kvinde men en lille Philister.

Gjel.W.199. 2.2) f kreditor; rykker.
*lJheldigviis en gammel sei Philister

|
En

Fordring paa tre tusind' Daler har, TBruun.
(Rahb.LB.L220). *Gid Lykken ret i Aar
Dig lee,

|
Dig ingen Sorger trykke!

|
Gid

ingen Slags Philistere,
|
Dig ubeleyligt

Ty\)iie\TBruun.VI.340. Filisteri, et.

[fUisdairi-] (1. br. efter ty. m. lat. form: Fili-

60 sterium. Brandes.VII.532. Meyer.) (^ii Fili-

ster; nu 1. br.) det at være filister (2.i); spids-
borgerlighed; aandløshed; ogs. (mere
konkr.) om „borgerskabet" (mods. studenterne).

(Schlegeleme's) Filisterie med at lade Oeh-
lenschlåger føle sin (o: deres) Superioritet i

Læråom.POBrøndst.BD.26. Jeg har heldig-
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VUS her fundet et . . Værn . . mod al Livets
Filisteri og Frosa. PalMJLJII^73. med
den overhaandtagende Kultur synes . .

Filisteriet at maatte forsvinde af Jorden.
Hostr.G.44. (LassaUe) bruger Ordet (..moh'*)

om det store halvdannede Filisterium.

Brandes.VII.o32. \ Filistrant, en. [fi-

li'sdrBn'(f| {speg. otndannelse af Filister 2)

d. 8. 8. Filister 2.i. Vi er hverken Adels-
mænd eUer Studenter. — Jeg er i altfald

en Philistrant lng.LB.III.12. filistrere,
V. [fili'sdre'ra] -ede. (e/"<er <y. phiUstrieren;
sj.) gøre (ell. blive) filistrøs, 'vor Kjær-
lighed er ikke philistreret | ibag Konve-
niensens stive GitteT. PUmg-NSJél. C9 fi-

listres, adj. [fili'sdrø's] (fra ty. philistros;

afl. af Filister) spidsborgerlig; aand-
løs; prosaisk. Han følte Modbydelighed
for Livet i dets sædvanlige Skikkelse; det
syntes ham phUistrøst og betydningsløst.
Ing.EF.V.So. min Forlovelse . . er i alle

Maader høist philistrøs og spidsborgerlig.
Kierk.1.343. Den unge Schumann's Form-
løshed . . hørte med tU hans studentikose
Opposition imod alt, hvad han ansaa for

phiJistrøst. EBergh.M.63. Filistresitet,
en. [fiUsdrøsi'te'tf] {efter ty. phUistrositat;
1. br.) det at vcere filigtrøs; filistrøs tcenke-

maade eU. handling. Saaby.^
Filit, en. [fi'lid] (dial Filet OrdbS.

(Amager); f Fiolite. Moth.Fl78). flt. -ter.

{ænyd. filit, fiolit, violit; gennem fris. filett«,

hoU. vieltje (jf. ty. dial. filitte, nellike, ænht.
(geel) violaten, flt.) fra fr. violette, ital.

violetta (sml. violet^; egl. dim. a/" Viol; nu
kun foræld, ell. dial. (Amager)) ^ gylden-
lak, Cheiranthus L. Moth.ConvJ'ol. duftige
Roser og Filitter. JPJacI-^P. Oi-dbS.

I. Filke, en. flt. -r. {visi fra nt.; dim.

af Fole; egl.: hunføl; jf. ty. dial. fiilche,

fUch, føl, ung pige, mht. viilhe, oht. fulihha;
sml. Smækfil(li)ke(n)) 1) (jy.) udslidt
hest; krikke. Feilb.(u.miék): 2) {jf. Mær
olgn. samt U. filke 4; nu kunjy^ (^tng)

løsagtigkvinde; skøge. Moth.Flsf. FeVb.
(u. fillek).

II. filke, 17. {afl. af file; nu kun jy.)
1) (jf. fUe 1^ skære m. sløv kniv. Feilb.

2) (jf.me2.2) gnide; skrabe. Moth.Fl57.
At filke sine Fingre.FSO. Feilb. 3) gnide
paa en violin; file (2.3). Feilb. 4) (jf. file

2.5 samt I. Filke 2) f have kønslig omgang
med en kvinde. Moth.Fl57.
Fil-klo, -klap, se File-klo, -klup.
Fille, en. ['fila] flt.-r. {laant fra no.

filla, jf. oldn. filla (i ssgr. som hausfiUa^;
besl. m. oldn. feU (i båkfeU, pergament), eng.

ty. feU, skind (se Yéi); jf. fiUet, Film; sj.)

pjalt; las. I disse Dage . . har jjeg revet
mange Filler af mit eget Jeg. GBehrend.
HedvigHo1cksVandreaar/1903).212.
fille-fem, se H. fire.

Fillegran, et. se FUigran.
Fiilepus, en. se Fidibus.
fillet, adj. ['filaf] {laant fra no., jf.

FUle; 1. br., især poet.) pjaltet; laset. 'Den

Stodder i fillet og flikket Br&gtl Drachm.
FÆ.202. sa.SB.140. hans fillede Kavai var
som oftest uden Kuapjaer. Baud.GK.'få.
*(Uvet) lapper paa den liilede Kofte, | som
Landeveisløbet giorde falmet og slidt.

OMads. VV.113.
Film, en. [fil'm] (især vulg. Films. jf.

AarbJ919.6). flt. -s, (1. br.) d. s. (UGad.Fil-
men.(1919).FoH.), (sj.) -er (se u. bet. 2s).

10 {laant ca. 1900 fra eng. film, hinde; besl. m.
FUle) 1) (især fot.) tyndt, bøjeligt blad af
celluloid olgn. til optagelse af fotogra-
fier (mods.Tlnåe); ogs.(spec.): strimmel
af celluloid tU optagelse af levende bil-
leder. VerdensSpejletJ902/03.713. naar Af-
sendelsen (af det telegraferede billede) be-
gynder, træffer Lysstriben en Plet i den
nederste Kant af Filmen. PoOVa908.5.sp.4.
OpfB.^III3.4o. Jeg saa mig selv som en

20 Række Films til levende Billeder. NJep-
pesen.UnderByrden.(1910).261. 2) m. h. t.

films' anvendelse til levende billeder. 2.1)

række optagelser af levende billeder, som
tilsammen danner en (dramatisk) helhed. Fil-

mer, fremstillende ret delikate Operationer,
fremvistes offentlig. BerlTid.'^/il90o.Aft.2.

sp.o. Paa det hvide Lærred rullede Fil-

men frem: Ligkapellets Hemmelighed.
ORung.P.92. | (dagl, især 7iedsæt!) om

30 litteratur med en voldsom handling eU. en
række hurtigt skiftende optrin. Man kan
meget vel kalde KeUermanns Bog en
„FiSn" i Prosa, thi i korte Kapitler skifter

Sceneriet uophørlig. BerlTid.''y,1921.AftJ.

sp.l. 2.2) (især i besl. f.) levende billeder som
kunstart, den Ringeagt, deri vide Kredse
næres for Filmen som Kunstart TJGad.FH-
tnen.(1919).24. En Rolle maa . . være fuld
af Logik . . paa Filmen saavel som paa

40 Teatret smstJO. Han kunde altid fortælle

et eUer andet æventyrligt om Teatre og
Film. Bønnelycke.MM.12. hun er gaaet tfl

filmen j 3) (jarg.) bUledl. eU. overf. anv. af
bet. 2. 3.1) (jf. filme 2.1^ komediespil;
bluff. Et mærkeligt Røveri paa Raadhus-
pladsen. Et Bud, der paastaar at være
overfaldet af en Røver. Er det en Film?
BerlTid.'yil920.M.6.sp.l. Når hun sad ved
et Bord, kunde hun pludselig . . dajse om

90 og fråde og blive bla i Ansigtet. Under-
tiden var det kun Film! TomKrist.LA.25.
3.2) (jf. filme 2:2) koketteri ell. løs forbindelse

'«den alvorlige hensigter; flirt, „er de for-

lovede, siden de gaarsaa meget sammen?"— „nej, det er kun en lille film, de har
for nu i sommerferien." | spec: person,

som man flirter, filmer med. „er han for-

lovet med hende?" — »ne^, hun er kun en
lille film, han har." | Fxlm-, i ssgr. se

60 Films-, filmatisere , v. [filmatiise'ra]

-ede eU. (sj.) -te. vbs. -ing (tfGad.Filmen.
(1919).5). {dannet i nyeste ttd til Film efter

dramatisere; fagl.) txlrettelægge et litte-

rært arbejde (roman, skuespil) som films-
drama og optage det paa film. Filmati-
seringen af Henrik Ibsens Værker. PoUVt
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1913.1. (stykket blev) oversat til 9 Sprog
og filmatiseret. TiZs/c. i9i 9. J/.35i. Bønne-
IfckcF.léS. filme, v. [ifilma] -ede. vhs.

jf. -eri. {dannet i 20. aarh. til Film (2))

1) til Film 2: spille i et filmsdrama ; være
filmsskuespiller; ogs.: foretage en
filmsoptagelse. tror I, Ryge og Phister
vilde ha'e filmet?? Føj, det forbandede
Ord. Blækspr.1911.8. 2) O/. Film 3; jarg.)

hilledl. ell. overf. 2.1) (jf. Film 3.1^ spille

komedie; bluffe. „Naa, naa, ta'en med Rol"
sagde den anden i en ynkelig Tone. „Je'

filmede jo bare lidt (o: jeg mente ikke,

hvad jeg sagde)*^. FLPackard.TelegrafDjæve-
len.(overs.l919).29. nu filmer du vist, min
ven

I
2.2) (jf. Film B.2) flirte, han filmede

med Alma. ThitJens. (BerlTid.^^li 1918. M.
Till.l.sp.l). en Tjener, der om Indehaver-
sken af en Kafé . . havde sagt til to af

hendes Leverandører, at hun „filmede"
med en i Kaféen beskæftiget Musiker,
hvilket de opfattede saaledes, at hun stod
i Forhold til denne, (bkv) herfor anset
. . med en Bøde af 100 Kr. UgeskrfRetsv.
1922.26. jf.: (han) filmer med reaktionen,
den gamle spøgefugl! Tilsk.l921.1.164. 2.3)

(skol., 1. br.) ulovligt tilegne sig andres ejen-

dele; negle; rapse. (Peter har) „filmet"
et Stykke \\s)s.é[aiåQv.KBure&Kyrre.Det
danskeSprog.(191?).46. Filmeri, et. [fil-

ma'ri'] flt. -er. vbs. til filme.
||

(jarg.) til

filme 2.2: (han) havde haft disse Filmerier
med Alma og et Par andre. ThitJens.(Berl
Tid.^V2l918.M.Till.l.8p.2). Films-, i ssgr.

(1. br. Film-j. især af Film 2; af de mange
ssgr. kan anføres: -drama (UGad.Filmen.
(1919).20), -fabrik (smst.60), -forfatter,
-fotograf, -komedie (ORode.KV.80),
-operatøT(o:filmsfotograf.NatTid.''y4l919.
M.l.sp.l), -skuespiller(inde), -stjerne
(o:feteretfilmsskuespiller(inde).UGad.Filmen.

(1919).151). Filmor, en. [fUim6-r,-'mø-V]

flt. -er. (Aannet af Film m. sa. endelse som i

Aktør, Traktør osv.; 1. br., især spøg.) per-
son, som spiller i filmsdramaer ell. er

ansat ved filmen, den høje, kønne Herre
. . har været Filmør i Tyskland. ORung.
P.150. Riget."lxol913.4.sp.l. Filmose, en.
[fil'mo'sa, -'møsa] (1. br.; i^ær spøg) films-
skuespillerinde, snist. EkstrabU°/9l921.5.sp.2.
Fil-na^le, en. se Filenagle.
Filo-, t ssgr. [filo-] (af gr. philos, som

elsker; jf. II. Fil-) i græske ord ell. litterære

ord, dannet efter græsk: d. s. s. II. Fil-; fx.
Filogyn (o: kvindeelsker. Meyer.740), Filo-
log C«, d.^, Yilosemit (Meyer.740), Filo-
s 01 (s. d.).

Filolog, en. [fUøilo-'q] flt. -er. {af gr.

philologos, elsker af videnskab; a/Filo- og
logos, tale (jf. Logik^ ; fagl) dyrker af filo-

logien; sprogmand. Det mundtlige Sprog
bør efter Quintilians og andre store Philo-
logers Paastand være Grunden til det
s\a\it\\ge.Høysg.Ånh.4. Ew.VIII.42. »Alle
Philologer ville | Hid til os (o: til Elysium),
og for Gevalt | Have Noget at bestille

|

Med at grave attisk S>2i[t.Beib.Poet.X.201,
jK'i€rfc.XZ//.4i 0. Klassiske Filologer respek-
teredes, blandt andet fordi deres Eksamen
var saa svær. KLars.GEF.1.13?. jf: (Aa-
kjær) er en ren Filolog til at kærtegne et
Ord. AGarde.DanskAand.(1908).168. Fllo-
log^i, en. [filolo'gi-'J (er/" ^r. philologia, kær-
lighed til videnskab (jf. Filolog^; fagl.) den
videnskab, der udforsker et sprog som

\Q middel til at trænge ind i et folks a ands-
liv (især litteratur) fj/. Lingvistik^; ogs. m.
videre bet: sprogvidenskab. vAph.(l?59).
337. Philologien, naar man indskrænker den
til de døde Sprog, var hans Hovedstyrke.
Ew.VI.211. FrSneed.I.512. RasmNiels.G.Il.
4. SandfeldJens.S.6. ofte iforb. m. et adj., om
videnskaben om en bestemt sprogfamilie: (Diez)
må med rette betegnes som den egentlige

frundlægger af den romanske filologi.

'ilhThoms.SH.63. Selskab for nordisk Filo-
logi, stiftet 1. Jan. 1913. Krak.1921.L225.
Filologiknm, en. [filo'lo'qikom,-gikom]
{forkortelse for nylat. examen philologicum

;

univ., foræld.) navn paa forsk, (nu afskaffede)
eksaminer ved Kbh.'s universitet, dels den
sproglige prøve ved anden eksamen (se

Eksamen 3^, dels (indtil 1883) den saakaldte

storefilologikum, sproglig-historisk em-
bedseksamen (jf. Skoleembedseksamen^. Det

30 var . . almindelig antaget . . at jeg maatte
blive den første, der gik op til den nye
ThUologicnm. Rahb.E.I.220. Da jeg havde
taget store Filologikum, gjorde jeg en
Rejse til de nordtyske Universiteter. .Bh'cfe.

(1905-07).1.316. Han var Student og havde
studeret til „store Filologicum" sammen
med Peter Andreas Heiberg. TroelsL.BS.l.
25. filolog'isk, adj. [filo'lo-qis^', l.br.-qisg]

(fagl.) adj. iiiFilolog(i). en Uden philologisk

40 Dispute om det danske og tydske Sprog.
Klevenf.RJ.18. kun ved philologisk Lær-
dom og philosophisk Critik bliver (det)

mueligt at udfylde det Manglende, oplyse
det Dunkle, bestemme det Vage. Grundtv.
Udv.IV.412. Det filologisk-historiske Labo-
ratorium. UnivA.1912-13.1224.
Filosof, en. [filoismf] (nu kun spøg. m.

lat. form: Philosophus. Reenb.II.7. Holb.Tyb.
V.6. HKaarsb.M.47.— spøg., s/.; Philosophux.

50 Eolb.Masc.II.3).flt.-fer ell.(m. lat.flt.,nunæp-

pe br) Philosophi (sa.Plut.V.15). (^Zdo. philo-

sophus (Sydrak.24); a/" ^^r. philosophos, vis-

domsven (se Filosofij) 1) (især G) ell. filos.J

dyrker af tænkelæren; tænker. Reenb.I.

116. Diogenes med 3 andre Philosophi med
lange Skiægge. Holb.Plut.V.15. den Christe-

lige Philosoph Fanlus. Balle.Bib.1.47. (de

unge gejstlige) vil, ifølge den herskende
Tænkemaade, være Philosopher istedet for

60 Religionslærere. FrSneed. 1. 396. Lettelig

enes vi . . om at Mennesket i sin tidligste

Barndom ei faldt som en gammel Philo-

soph men som et Barn. Grundtv.Udv.VI.47.
Danske Filosofier. Høff'd.(bogtitel.l909). \\

menneske, der har tilegnet sig tænkerens over-

legent rolige syn paa livet; vismand; ogs.
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(ofte lidt nedscet.): person, der er henfalden

til spekulationer; grubler, en ret Philoso-

phus, naar man slaaer ham paa et Øre,

saa ræcker hånd et andet frem. Holb.Mel.

III.6. Manden véd det hele (om sin kones

forhold), siger de, og tager det som en
Filosof, SvLa.SD.78. han er en stor Filosof,

naar dét kommer over ham, og Alvors-
mand — men han kan saa herlig glemme
det altsammen, og da er han rentud gud- lo

dommelig.JafcZnu.A5i. 2) \- afrikansk
marabustork; adjudant (2); Leptoptilus

crumenifer (navnet p. gr. af dens rolige,

værdige optræden og udseende). BrehmJ)L.
11.287. filosofere, v. [filoso'fe-'ra] -ede,

(1. br.) -te. vbs. (sj.) -ing (VSO.Væ77). (af
lat. philosophari, gr. philosophein, afl. af
phHosophia ^se Filosofij; iscer G) og (i bet.

1) filos.) 1) (1. br.) dyrke filosofien (som fag-
mand); være tænker. vAph.(1759). 337. 20

(budet ..kend dig selv" minder) om Sokrates,
og indeholder en Opfordring til at philo-

sophere, forsaavidt det indeholder en Op-
fordring til at gjøre sig fortrolig med
sit eget Bevidsthedsliv.i2rtsmj>rt«Zs.^.J.r7//,

Ved Midten af Aarhundredet var det egent-
lig kun i England, der filosoferedes paa
selvstændig og fri Maaåe. Høffd.LT.62. 2)

(jf. FHosof 1 slutn.; ofte lidt nedsæt.) spe-
kulere; gruble, (især i forb. m. over). Eolb. io

Abrac.1.7. det (er) haardt, at den eene
Borger i Staten skal philosophere sine
Drifter bort, naar de andre faae Lov at

fomøie dem. Tode.V.185. "Vi „filosoferer"

derover, vi handler ikke. Drachm.FJI.47.
„Hvad er det Herrerne filosofere over?
De ser saa nedslaaede ud." — „Vi ta-

ler om Ægteskabet, Yme.'' EBrandX.50.
\ F^osorerer, en. (tU filosofere ; nedsæt.)

person, som indbilder sig at være filosof m
(1). Du veed altsaa vel, at der i Holsteen
skulle være nogle Philosopher, — Philo-
sopherere idetmindste, — som kalde sig
Sandhedsmænd. Si7)6.J7.55. Filosofi, en.

[filoso'fi'] (m. lat. form nu kun i gen. i

titler som candidatus, doctor philosophiæ^.

flt. (sj.) -er (VUhAnd.G.lO). {af gr.jphilo-

sophia, lusrlighed tU visdom, af Filo- og
sophia, visdom) i) egl.: kcerligJiedtil visdom;
videnskab, der omfatter al viden; nu især 50

(filos.): den videnskabeligt begrundede lære

om den menneskelige tænkning og forsøgene
paa at danne sig en verdensopfattelse: tænke-
lære. PhUosophie og Hyklerie ere tvende
stridige Ting. Holb.Fhilos.I.l. JSneed.V.33.
en Professor PhUosophiæ (elsker) som en
Platoniker. Etc. VIII. 91. *(han) ymtede
Noget om Galilæi,

1
men Philosophi er

min Herre et Fæ i. Rich.1.95. kun den vi-

denskabelige Bevidsthedslære er i egent- 60

lig Forstand Fhilosophie. EasniNiels.GI.x.
Det er Filosofiens Opgave at finde al Vi-
dens indre Sammenhæng. Eøffd. FH.*II.
197. jf.: hans Philosophie (0: det at han
er filosof) bestaaer alleene udi Skiæg og
Kaaben. flbH>.PiufJJJ. ^ om en enkelt for-

skers ell. skoles læresystem, den hegelske
Filosofi. Buboic. Da. HU. KrUik.(1921)£l.

\\

(sj.) i flt: filosofiske ideer eU. indfald. Denne
Alhandling er et højst interessant Side-
stykke til Fr. Schlegels litteraturhistoriske
Filosofier. VilJiAnd.G.lO. Q t forb. som hi-
storiens (rettens, sprogets) filosofi,
Iceren om de forsk, videnskabers almindelige,
rent principielle spørgsmaal. Grundtvigs hi-

storiske arbejde er nok så meget en hi-
storiens filosofi som egentlig historisk
skildring. Bønning.GJV2J81. JohsSteenstr.
H.160. jf. (spøg.): *Skade det er dog hun
fattes, hvad saa træffende vi

|
Kalde Thee-

bordets Philosophi. ABecke.53. 2) (jf. Filo-
sof 1 slutn.; især spøg.) om en lægmands
tanke„system'', summen af hans livserfa-
ring. Det at holde sin Kristendom borte
fra sin Filosofi og omvendt, er jo dog et
latterligt Husraad. JLange. (Brandes. XIV.
417). det indgaar ikke som led i min filo-

sofi
I
Filosofikum, en. [filo'so'fikom]

(forkortelse afnylat. examen phUosophicum,
filosofisk eksamen; univ.) dels (1788-1850) be-

tegnelse for (en del af) an den eksamen (se u.

Eksamen 3 slutn.), dels (efter 1850) for den
prøve i filosofiens begyndelsesgrunde,
som er anordnet for stuaerende ved Kbh.'s
universitet (som regel aaret efter artium);
filosofisk eksamen, prøve.BahbÆ.1.222.
Desværre mangler jeg klassisk Dannelse
og Filosofikum. Schand. BS. 274. EXars.
GEFJJ.45. Filosof-lude, en. [fUosmf-
'ena] (sj.) kvindelig filosof. EilschJ'ont.245.
hun — Filosofinden — (har) i sin Ensom-
hed sagt til sig selv: „Elskov er Daarskab".
Brandes.VII.322. filosofisk, adj. [filo-

'so'fis^'] (fra lat. phHosophicus, se Filosofi;
iscer O eU. filos.) adj. til Filosof(i). HoW.
PhilosJ.l. Hvad PMlosophiske Ting an-
gaaer, Physiske for Ex., da er det saa langt
fra, at man derom underrettes af Skriften.
EilschJFont.274. Tiden fordrede det filo-

sofiske (Brandes.DD.67: speculative^ Dra-
ma. £ra«des.J.406. den filosofiske ek-
samen, (univ., 1. br.) d. s. s. Filosofikum.
Bek.^ld.847. filosofisk fakultet, (univ.)
fakultet ved Kbh.'s universitet, omfattende de
filosofiske, sproglige og historiske videnskabet:

VSO. VnivProgr.l917.II.206. jf. den filo-

sofiske Doktorgrad (o: doktorgraden under
det filosofiske fakultet). Tilsk.1922J.127. den
filosofiske prøve, (univ.) d. s. s. Filoso-
fikum. rnivProgr.1917.II.20o. (j/. Filosofi 1

slutn.:) filosofisk Grammatik. Sal.I.o90(seu.
I. almindelig 2). Den filosofiske Historie-
skrivning stræber efter at se, hvorledes paa
Grund af de tilstedeværende Betingelser
Udviklingen er foregaaet med indre 'Søå-
Yenåighed. JohsSteenstrjS.160. |] (jf. mlat.

philosophi (fit.), „de vise", navn paa alkymi-
sterne; kern., foræld.) i forb. som filosofisk
guld (Sal.XII.673), svovl (SaUVIII.42),

æg (Meyer.741) (efter mlat. aurum philoso-
phorum osv.) betegnelse hos alkymisterne for
forsk, stoffer og redskaber, der var nødvendige

IV. Bentoykt «/g 1922 61
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til fremstilling af „de vises sten" (åen filo-
solisk e sten. Meyer. 741. jf. Overs. afHolb
Levned.lS4).\\ (spøg.ell. nedsæt.) spekulativ.
en philosophisk Matrone . . der raisonerer
uden for Kiøkenet Klevenf.BJ.106. (han)
havde, fordybet i sine philosophiske Be-
tragtninger, taget mig for (en støtte). Bagges.
NÉ.159. *han (o : et æsel) tygger og tygger
og tygger,

| og faar philosophiske Ny&er.

styhhe af dette stof; ofte: filttæppe, 'for
den kjølige Dør hænger det lunende Filt.
Aarestr.240. Filtene i (huerne) svare tU
de Filte, som ere reglementerede til Ar-
meens Chucots. MB.1844.258. Sygelugts-
Stemningen . , lægger sig som usynlige
Filter om alting. Bang.S.344. (arbejderen)
lagde Formen med det paasiddende Ark
paa et Stykke Filt . . ovenpaa Arket lag-

Bich.1.95.
II
som sømmer sig for en filosof lo des en ny Filt; paa denne lagdes det

(i slutn.). (han) flyttede filosofisk sin Ci
gåret fra højre tU venstre Mundvig. Tom
Krist.LA.177. han tog situationen med filo-

sofisk ro
i
-hed, en. (sj.) Der kan være de

Øieblik, hvor Kiød og Blods Fandenivoldsk-
hed løber Siælens Philosophiskhed om-
kuld. Tode.F.iSS.
F*iloa, en. se Filur, filontere, v. se

filutere.

næste Ark og saa fremdeles, til der var
dannet en Stabel af f. Eks. 180 Ark og
181 Filte. BibliotH.^385. 3) (nu næppe br.)

T en slags groft, laaddent uldtøj (jf. Filt-

baj;. Høysg.AG.35. VSO. En Filtes Trøie.
MO. 4) (bot.) visse planters beklædning m.
korte, bløde, i hinanden indfiltrede haar
(tomentum; jf. Filthaarj. Drejer. BotTerm.
173. Lange.Flora.xxxri. *Her groede Kon-

Fils-ben, et. ['fi'ls-, 'fil's-] Høusg.Anh. 20 gelyset vildt | Med maanskinsagtig, sølv
20.{æda. fils been (Harp.Kr.l68), oldn.fil(s)

bein; af II. Fil og I. Ben I.5; foræld., poet.

(jf. dog Feilb.)) elfenben (1). allehaande kar
atmsheen(1819:EUenheen).Aab.l8.12(Chr.
VI). 'Den Seng af Filsbeen er hvorudi Søf-

nen sover. Holb.Paars.255. *Lokken |
Vandt

sig, som Ibenholt, om en høihvalt Pande
som Filsbeen. Oehl.NG.233. '(hundens)Tæn-
der de skinned saa hvidt som skjæreste

hvid Filt. Recke.GNB.OO.
II. Filt, en, et. [tiVd] (vist afl. af II.

filte m. tilknytning til II. Filter; især dial.)

d. 8. s. II. Filter. Moth.F157. man finder .

.

ofte de forladte Regnormerør udfyldte
med et Filt af Planterødder. LandmB.1.68.
især i forb. i (en) filt, (gaa) i filte:
ChrBorup.PM.421. VSO. Han har langt rødt
Haar og Skæg, der sidder i en Filt. BHostr.

FUsben.JHelms.Fortællinger og Digte.(1888). 30 F.17. (strikningen) begyndte; kunde een
207.\\gen. filsbens som adj.: elfenbens (2.i)

'(gudinden) sad paa en Filsbeens Throne.
Holb.Metam.78. din Hals (er) som et Fils-

beens Taarn. Højs.7.5(Lindberg).

Fil-skriie, -smed, -spaan, se File-

skrue, -smed, -spaan. f Fiister, et. {afl.

af file (1)) d. s. s. Filspaan. VSO. Fil-
stev, se Filestøv.

I. Filt, en, et. [fil'd] fLli. Høysg.AG.35.

eller flere ikke følge med, blev deres Garn
af de andre trukket i Filte (o : urede). Feilb.

BL.112. Kværnd.
III. Filt, en. (f VxWs.Reenb.1.301). {ænyd.

fil(t)s; fra ty. filz, sa. ord som I. FUt, egl.:

i filt (1.8) klædt person; nu vist kun dial.,

jf. Feilb.) gerrig person; gnier. 'En
Sparsom hedder Filtz og hnus. Beenb.ll.
43. Nu Gud skee lov jeg blef saa vit af

flt. (især i bet. 2; 1. br.) -er (Bang.S.344) ell. 40 med dend Hofmæster, dend Gniere, dend
(1. br.) -e (BiblioiH.^385). (glda. d. s. (Mand.
145); fra mnt. vilt (ty. filzj, jf. eng. felt; sml.

n. og III. Filt, I. og II. fUte, fUtrere) )) stof
bestaaende af (dyre)haar og uld olgn., der

er presset (mer ell. mindre) fast sammen,
saa at det filtrer sig. Moth.Fl58. De i hiin-

anden til Filt sammenvalkede Dyrehaar.
Hallager.79. VareL.(1807).1.327. Sokker af

FUt. Heib.Poet.IIl.414. *(jeg) fra Barnsbeen
af til Haande gik | Min Fader i hans 50 med et Filtbræt. LandmB.III.351. -buk'

Spare-Penge, dend karrige Filt.Phønixb.
TC.n.Nr.5.2. LThura.Poet.297.
Filt-, i ssgr. ['fild-] (nu næppe br. Filte-;

se u. -hat, -klokke, -sokj. af I. Filt, især

i bet. 1. t -baj, et ell. en (Moth.F158). T
en slags groft baj (II). (Kalk.V.243). VSO.
-bræt, et. (mur.) pudsebræt, beklædt med
filt (jf. I. filte 2). I Værelser og andre
Beboelsesrum finpudses der i federe Kalk

Herrehats-Fabrik
|
Og mest blandt Filt og

Vat tilbragte Tiden. PaiM.FJ.29i. OpfB.*
11.306. jf.: »Men Mikkels Fod er Fløjl og
Filt,

I
Smaablomsterne see ham neppe.

B.ich.1.51.
II

billedl.; i udtr. som han er fin
i filten, (især jarg.; ofte iron.) han er, som
han skal være, en fin mand olgn. han er

- . en ligefrem Bonde, medens Teglbræn-
deren er fin i Filten. SLind. Brydninger.
(1891).25o. han er fin i filten som Kræn 60 19

kel, en. [1.4] (gart.) misdannelse af blade,

fremkaldt af galmider, der spinder et filt-

lignende væv ud over bladpladen. Frem.I)N.
665. -dng, en. 1) T (nu næppe br.) groft
slags tøj, tilberedt af den ringeste uld og haar;

filt (1.3). Funke.(1801).L607. VareL.(1807).
1.327. 2) (hat, nu 1. br.) d. s. s. -klæde 2.

OrdbS. -der, en. skydedør beklædt med filt

(især for at dæmpe lyden). GyrLemche.FS.

Højers hat, den var gjort af svinehaar.

Feilb. „har han ikke en god forretning?"
— „det tror jeg ikke; han er vist ikke
videre fin i filten (0: en temmelig upaalide-

lig person)"'
\ jf.: han er haard i filten (0:

en grov karl). Feilb. 2) mindre (tildannet)

I. filte, V. [ifiWa] (ogs. filtse. SaUVIIL
45). -ede. vbs. -ning (Funke.(1801).1.606.
OpfB.^II.307). {ænyd. d. s. i bet. 1; fra ty.

filzen; afl. af I. Filt 1, sml. filtet samt II.

filte) 1) (især hat.) forfærdige filt (1.1)

af uld, haar osv. v. hj. af sammenpresning,
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aUning olgn. Fimke.(1801).1.606. D&H.
2) (mur.) pudse (en vceg) v. hj. af filt-

bræt Hvis man ønsker en større Glathed
(o: af en murflade med puds) . . kan man
efter Afrivningen foretage en Filtning,

hvortil bruges et Filtbrædt. GnudtzmJHuso.
92. SaVVniAo.

II. filte, V. [ifilffa] -ede. vhs. jf. Filten.
" " LFilt(l);(jf. ty. (sich) filzen; egl. afl. af

sml. II. Filt, II. FUter, filtre) I) (nu vist lo ligt FUter. BerlTid."hol919.M.4.sp.3. Fil

masse; urede (jf. Filteri 1). et Filter af
Buske og SlyngplsaiteT.HÉasmussen.Mel-
lemSinghale8ere.(189o).69. et Filter af Staal-
tove og Stænger . . laa kylet ned over den
vaklende (kommandobro). AKohl. MP. III.
375. H (jf Filteri 1 slutn.) bUUdl. ell. overf.

:

et indviklet Filter af lange Korridorer.
AGn\jidtzm.RT.o2. deres iforvejen spegede
Skæbnetraade bliver til et næsten uTøse-

kun dial.jjf.: „gldgs." DdcH.) bringe (garn
olgn.) i urede. Moth.F158. Feilb. J isoer

refl. (ell. i pass. m. refi. bet.: MO. DAH.):
komme i urede; speges; indfiltre sig.

i
man) maae adskille alt hvad der har
lumpet eller filtet sig sammen (o: af

malt). Olufs. NvOec. 1.144. Naar et langt
Haar ikke redes ofte, vil det gierne filte

sig. FSO. MO. D&H. (overf.) i forb. filte
sig ind i (f i med. MothlFlSS) noget, 70 nedsæt.: sammenrodnin^; sammen'hla'n

teri, et. [fildairi-l (ænyd. d. s. (i bet. 2); vbs.

tU n. filte 1; jf. Filtreri) 1) (nu 1. br.) i

egl. bet. : det at noget bliver indfiltret, kommer
i urede. Garnet er kommet i Filteri for
hende paa Gamvinden. FSO. MO. øgs.

(mere konkr.) d. s. s. H. Filter: alt det ækle,
levende Filteri (o: af sammenfiltrede snoge)
var saa iisnende koldt, at hun gøs gjen-
nem alle Lemmer. HCAnd.VII.25. | (sj.)U

blive indviklet i (en ubehagelig sag olgn.).
|j

part. filtet som adj. "En saare gammel
Qvinde

| Med filtet Uarelok. OeM.NG.75.

naar Maltet figger længere Tid urørt,

(vokser) RodtrevTeme . . i hinanden og
sammenfilte sig, og man har nu fundet,
at selv et stærkt fUtet Malt ikke har nogen
ugunstig Indflydelse paa Spiritusudbyttet.
Brændeviinsbr.153 (jf FUtmsAt). Feilb. jf.:

ding; ogs.: sammensurium; roderi. Fil-

teriet (af kristendommens idéer) med Sta-
tens . . og Selskabets låee. Kierk.VII.474.
smsi.IX.259. jf.: 'Er Verden mekanisk? —
et Filterirads | af gudløse Love i Sek-
lernes Rusken? BergsUdtj:VJ02 (sml. Fil-
te brase. Feilb.IV.140). 2) overf.: det at
blive ell. være indviklet i noget (tsær noget
ubehageligt); ogs.: indviklede forhold,

*en gammel filtet Rok (o: hvorpaa hørren x der kan medføre vanskeligheder eU. fortræde-
er filtret). Sort.CC.723. 2) (jy.) i forb. tilte
op , vikle op; smøge op. (han) stod og under-
søgte, om han skulde filte sine Buxer op,
Bregend.I delyseNætter/1920).44.

III. filte, V. {vist besl. m. no. fila, beklæde
m. panel, ajl. af Fjæl, jf.jy. fjæle t sa. bet.

(Moth.F200. Feilb.); jy.) tildanne (et

^ykke træ eU. tømmer) ved tilhugning,
især saaledes at der fremkommer en firkantet

fjæl. *Snedkeren filter de Planker forvist,
|

Der jevner al Anstød og Modgang tilsidst

(o: fjælene tU ligkisten). Blich.D.II.226.
MDL. Feilb. | (sj.) Wiedi.; »Hvad hjælper
det vel, at med Iver og FUd | De (o: men-
neskene) filte paa Staternes Ramme?

|

Kun Utak de høste . .
| Og Verden bli'er

altid den samme. Blich.D.II.226.
Filte-, i ssgr. se FUt-.
I. Filter, et, (sj.) en (BergsJ'S.II.SS).

ligheder. MothJFl58. Jeg kunde jo nok
tænke mig, at en saa fim Herre som De
vilde hjælpe Dem selv ud af Filteriet?
Hrz.1.245. *Her gives Fred for alslags
Filteri,

I
Hvormed Man hisset ude har sin

Hyre. VThist.I>igte.(1862).45. det Filteri
(a: at oprette en brugsforening for fælles

penge) skal jeg da i alt Fald i^e ha' no-

fet siLSkjoldb.KH.95. | især i udtr. som
omme i filteri (med), komme i for-

legenhed; ogs.: komme i klammeri (med);
faa vrøvl med. Moth.F158. der er jeg kom-
men i nyt Filterie. Bahb.TilskJ791.737. det
Filterie, han var i med den Svenske Kong
Oluf. Grundtv.SnorreJI.7O . Lægger jeg mig
i Filteri med den Slags Personer, saa —

.

Bosenk.Den dramatiske Skrædder. (1827). 113

(jf. 8mst.99.121). Mer end én Gang havde
han været i Filteri med Politiet. Hamann.

['fil'darl flt. filtre, (nu 1. br. m. lat. f.: Piltnun. 50 FynskLandmandsliv.(1905).9. Feilb. i f om
HCLund.Samler.lI.(1804).158. Meyer. —
flt. filtra. Saaby.'), (fra fr. filtre, mlat. fel-

tmm, filtrum; egl. laan fra germ., afl. af
L FUt; fagl., især naturv!^ indretning af
porøst stof (filt, papir, klæde olgn.), hvor-
med bundfaldet (urenheder olgn.) kan tul-

skilles fra en vædske, idet vcedsken passerer,

mens de faste stoffer tinxigeholdes. et Filter
af Trykpapir. Green,UJB.nP. Vandet klares.

løs forbindelse med en kvinde; i udtr. som
komme i filteri med. Moth.F158. VSO.
ligge i filteri sammen (o: staa i utugtigt
forhold til hinanden). Moth.Fl59.
Filter-presse, en. [I] (ogs. -presser.

OrdbS.). større, sammensat apparat, der
i industrien benyttes tU filtrering (jf. Filtrer-

presse;. VareL.*227.
filtet, adj. irndBf] (afl. af 1. Filt; jf.

idet de fleste Urenheder holdes tilbage i eo ty. filzig) 1) f (hat.) til I. Filt 1: dannet.
Filtret, Panum.174. | spec: bassin m.
sand, grus osv. til at rense drikkevand olgn.

(jf. Filtrerbassin;, LandmB.III.373. Gas
Vand.7.
IL Filter, et. ['fil'dar] i<MO.; afl. af

filtre eU. H. filte; dagl.) speget (indfiUret)

lavet af filt. vAph.(1764). 2) (bot.) am
planter: beklædt m. filt (1,4) (tomentosus).

Træearter. (1799).313. LangeJlorajcxxn.
Filt-garn, et. T uldgarn, som er fremr

stillet ved filtning uden at være spundet
(se u. 1. filte i;. VareL.*226. -baar, et.

9i*
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[1.4] (hot.) især i flt, om de enkelte haar,

der udgør en plantes filtbeklædning. Andres.
Klitf.166. -nat, en. (nu næppe hr. Filte-.

OeM.Er.II.103. Schand.TF.II.l?). (ænyd.
d.s., fsv. mthatter) Moth.F158. et heelt
Bundt Filthatte til Brug for begge Kjøn.
HCAnd.11142. Europæerne (har) til Hver-
dagsbrug (antaget) en Hovedbeklædning
som et overskaaret Græskar med Skygge,

VBechLK.I.179.
\\

(sj.) i forb. m. adv. og
præp. som fra, løs, op osv.: skille noget ud
(fra hinanden); løse noget op, der er ind-
viklet (i hinanden), (overf.:) I uopløselig
Kiiude laa Troen paa den unge Kirke, paa
det gamle kære Modersmaal, Folkets Min-
der og Historie . . ikke til at filtre fra
hinanden, laa denne brogede Blanding
som sikker Forvisning, som Pant fra Gud.

den saakaldte lave Filthat. TroelsL.IV.102. lo TroelsL.PederOxe.(1906).256.
|| refl.: danne

-jæm, et. (hat, nu næppe br.) jærnredskab
hvormed uld ell. haar filtes (1.1). VSO. MO.
-kerne, en. (hat., 1. br.) papir ell. tøj,

der lægges mellem (og uden om) fakstykkeme
under filtningen (jf. -papirj. Sal.^XI.8.

t -klokke, en. [1.3] fFilte-. VSO.). klokke

ell. underskørt af filtbaj. Moth.F158. Det
er kun SkarnsmennesKer, som du og dine
Lige, der sige : at hans Kampplads er paa

et filter (II); spege sig. Garn, som er
haardt snoet, vil gierne filtre sig.VSO.
det graasprængte . . Skæg, som filtrede
sig uredt om de smudsige Kinder. Jn^.
FS.IJJ.87. alle de vaade Skrubtudser og
fede Snoge, som her filtre sig sammen,
HCAnd.VII.25. hans Fingre filtrer sig
krampagtig skælvende ind i hendes Tøj.
LaurPet.Mennesker.(1891).62.

\\ part. fil-

Filteklokker (o: at han foretrækker at gantes 20 tiet brugt som adj. langt, filtret Skæg.
hjemme med kviyider og skyr kamp). Bredahl
VI.59. -kisede, et. 1) T en slags tyndt,

blødt filt, som tidligere anvendtes til klæd-
ningsstykker. VareL.*226. 2) (hat., nu 1. br.)

stykke sejldug, som anvendtes under filtningen

afhatte. vAph.(l 759).-mager, en. (foræld.).

(Kalk.V.248). vAph.(l?59). MO. -malt,
et. [II] (bryg.) d. s. s. filtet malt (se u. II.

filte i), (maltet) danner en fast Kage, der

HCAnd.VI.256. *Med revne Klæder og
filtret Haar

| Løb Haldan om. Kaalund.
HS.7. *de filtrede Masker

|
paa Fjeder-

hammen.Drachm. VS.93. (han)havdetrængt
sig gennem filtret Krat. Jørg.LT.49. Feilb.

(u.^tet). 2) (l.br.) intr.: danne et filter
(II). Ulatøj er meget tilbøjeligt til at krybe
ind, filtre (o: saa at maskerne speges) og-.---_

--jiY-
endog er vanskelig at rive i Stykker, og 30 269.

blive haardt og gult i Vadsk.7or^Jr/.JF5.

som saaledes med Rette fortjener Navn af

Filtmalt. Brændeviinsbr.154. OpfB.UII.312.
-maskine, en. spee. (hat.) d. s. s. -møUe.
SaUXI.8. -melle, en. (hat.) maskine til

tilvirkning af filt. smst. -papir, et. (hat.,

nu 1. br.) d. s. s. -kerne. OrdbS. -pndis,
et. (mur.) mørtelpuds (finpuds), der er be-

handlet med et filtbræt i forb. m. vand, hvor-

ved det faar en jævn overflade. OrdbS.
Feilb.

filtre, V. [^iHdro] -ede. vbs. -ing (s. d.),

jf. Filtreri. (no. dial. filtra(st), eng. dial. fil-

ter, forvikle; afl. af II. filte) 1) trans.: d. s. s.

II. filte 1. Hun sidder og fUtrer det Stykke
Garn saaledes, at ingen kan vinde det. VSO.
Jomfruen vilde nødig have sit smukke
sorte Haar filtret.SvGrundtv.FÆ.II.108.
Feilb. (u. filte 1). || m. adv. filtre ind
(jf. indfiltrej: det var lykkedes mig at

Filtrer-, i ssgr. (især 0) af filtrere.

-apparat, et. Vandforsyningen skete
gjennem Trærender fra Søerne. Filtrer-

apparaterne lode meget tilbage at ønske.
Vandet var ikke sjældent plumret. Davids,
KK.18. Schand.F.77. -bar, adj. (fagl.) spec.

om mikrober, der er saa smaa, at de passerer
porerne i tætte filtre. SaWIII.43. -bas-
sin, et. d. s. s. I. Filter 1 (slutn.). OjyfB.^

40 11.21. -batteri, et. større filtrerapparat,

bestaaende af indbyrdes forbundne jærn-
tromler, fyldt med benkul olgn. (jf. -presse^.
smst.III.286. filtrere, v. [fil'tre-'ra] -ede,

(sj.) -te. vbs. -ing (VSO. SaUVltl.43), (sj.)

Filtration (Meyer.), {af mlat. filtrare, afl. af
filtrum (se u. I. Filterj; grundbet.: si gennem
filt; fagl) si faste stoffer fra en vædske ved at
lade den løbe igennem et filter (I). vAph.(1759).
Man filtrerer (sukkermassen) igiennem et

filtre garnet saadan ind, at det ikke var 50 Stykke vlåQii.iTø\.0lufs.Ny0ecJ.129. (van-
muligt at faa fra hinanden igen

j
(overf. :)

indvikle, han sagde Eet, jeg sagde et An-
det — han skjændte, jeg loe, og da vi
saadan vare filtrede ind i Discussionen . .

skriger han paa eengang: „Strax siig mig,
hvad det er for et hemmeligt Giftermaal?"
Oversk. 1.448. snart filtredes han ind i

gamle Ærgrelser. Schand.TF.I.147. filtre
sammen (jf. sammenfiltrej ; Moth.F159

det) befries ved Filtrering for opslemmede
Bestanddele, inden det sendes ind i Byens
Vandledninger. Christ.Kemi.23. (billedl.:)

*At gjennem Støv og Leer og Gruus
|

Den Sindets skarpe, bittre Lud,
|
Den

Suurhed, der fra Jødens Dage |
Blev i

min christne Sjæl tilbage,
|
Filtreres kan

og feies ud. PaZif.7JJ.558. „Dit Blod er

vel ligesaa gammelt!" — „Ja, — men fil-

Træerne voxe i hverandre og filtres sam- 60 treret — gennem Moder, Og derved blev
men af piggede Slyngplanter. ÆTCAnd.yj.
362. Sveden havde filtret Haaret ssun-

men.Drachm.VT.257. (overf.:) vi ere jo

paa saa mange Maader filtrede sammen
med vantro Mennesker og skulle have
med dem at gjøre paa saa mange Maader.

det saa tyndt, at der vel knap nok er noget
af det tilbage, som man kalder Blod." Sv
La.K.31. filtrere kaffe, (kog., gldgs.)

hælde kaffe, der er kogt (i en gryde), gennem
en filtrerpose olgn. for at rense den for grums,
klare den. MO.

||
(især fagl.) m. tings-subj. r
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Hvert Filter har en filtrerende Sandflade
af c. 13000 ~ Fod. GasVand.7. intr., m. subj.-

skifte : vædsken filtrerer blank. OrdbS. (sj.)

refl.: Havets Vand maatte saa at sige, fil-

trere sig iffiennem Jorden. Dyssel^OecMag.
11.38). Filtrer-hat, en. (star) kegle-

formet filtrerpose (jf. Brændevinshat^. Jes-

Ser i et Slags Xarredragt, Filtrerhat paa
[ovedet og forloren Næse. Bøgh.1.40. Kol-

ber og Retorter hang i Række ved Siden lo

af en mægtig Filtreerhat. Baud.nS.288.
Filtreri, et. [filrfra'ri?] (sj.) vbs. til fil-

tre; overf., d. s. s. Filteri 2. det gaaer ikke
med denne Kjærlighed for en Kjøbmand;
det er dog den, der er Skyld i det hele
Filtreri. Oversk.1.484.

Filtrer-papir, et. ulimet, porøstpapir,
hvorigennem vædsken sis ved filtrering. Green.
UBJ283. OpfB.*IIl2.56. -pose, en. pose

af filt, tøj tU filtrering eU. (især) til sining »
ved syltning olgn. (jf. -hat). vAph.(1764).
Lomh.H.9. -presse, en. d. s.«. Filterpresse.

OpfB.^V.402.
Filtrine, en. fli. -er. (sj.) vbs. til filtre.

Il mere konkr.: Lynene dannede Sløifer,

FUtringer (o: figurer, som er indfiltrede i

hinanden), Zikzak.ECAnd.riI.2.50.
Filt-rose, en. [1.4] S( filtbladet rose.

Rosa tomentosa. AOehlkers.Bosen.(1877).6.
Filtrmn, et. se I. Filter. 30

Filt-rust, en. 11.4] S( den ta rust-

svampene hørende Cronariium (hvis frugter
danner filt paa visse planters blade). Rostr.

Flora.II.51.

FUts, en. se m. Filt
Filt-saal, en. iscer (sko.): saal af filt;

ofte: løs saal af fiU. der bnwes soyn indlæg
i fodtøj. Filt So\le. Moth.Fl58. der lød
Skridt, dumpt, som om den Gaaende havde
Filtsaaler under Fødderne. Schand.BS.2o5. 40

II
spec. (vet.): hovunderlag af filt. LandbO.

11.677.
filtse f. se I. filte.

Filt-s'ko, en. (sko). (Kalk.Y.243). Doc-
toren . . kom listende paa et Par FUtskoe.
WinthJX.64. jeg laante Dig hans Filtskoe,

for at Kjøkkentrappen ikke skulde knirke,
naar Du kom tUbage. Bergs.PP.304. Xans.
FB.170. -sok, en. (sj.). *Paa bløde Filte-
s okker Gift sig srdger. BredaM.VI.126. so

-syge* en. [1.4] (gart.) plantesygdom, frenv-

huM ved cd galmider danner fiUlignende
pletter paa bladetie. HavebrL.*303.
FUur, en. [fi'lu-V] (-^ Pn(o)ti. Seidelin.

177. vAph41759). Hrz.X.122). flt. -er (f fi-

l(o)as. StampeJ.373). (af fr. filou m. til-

knytning til lure, jf: „En lumsk Person,
som lurer paa at skade Folk.^FSO. (se dog
TfF.3R.Xl.Uff.); m. h. t. bet-udviklingen

jf. Gavtyv, Skælm) I) (nedsæt., nu 1. br.) 60

underfundig, durkdreven person ; bedrager;
skurk. Moth.Conv.Fo2. (en bonde) vilde
have Afslæt paa sin Tiende. Manden er
en Filur; thi hans Afgift kan ikke være
for hø\. Blich.II.379. Jeg har hørt Jeres
smukke Aftaler idag og lader mig ikke

længer forblinde af den FHoxx. Hrz.X.122,
Hr. Vermund er en Filur . . han har alle-

rede en Kjæreste inde i Kjøbenhavn. Hostr.
EF.IV. 6. Drachm.PT.47. Feiib. | (nu
næppe br.) falskspiller (jf. FUuteri^. Kom
Grønneg.111.29. Jeg merckede og strax,

at denne Mand var en PhUou, hvorfore
ieg med ens afbrød (kortspillet). Seidelin.

177. jf: de her værende Spille- ogFilour-
B ånder. StampeJ.464. 2) (ister spøg., m.
afsvækket bet.) skælm; gavtyv. Du har jo
selv et godt Øje tU hende, hvad Jespersen?
.. Tror Du ikke, jeg har gjennemskuet
Dig, Din FilnT.Schand.UM.99. Christian,
der er en stor Filur, ved meget vel, hvad
det er de Jomfruer \H.Leop.nT.142. jf.:
•Maanen er en Skælm, en stor Filur. Sødb.
GD.47. Filnrendrejer, en. {dannet af
Filur©^Lurendrejer; dial.) d.s.s.F)lnx.Feilb.

Ja, do er en rejti' Lomskerianer aa FUn-
xenåie\eT.FrPoulsen.MorsDreng.(1900)J.57.
Filureri, et [filura"ri-', filu-(j)'ri-'] flt. -er.

{afi. a/" Filur; jf. Filuteri; nu 1. br.) gavtyve-
streg(er); rænke(r); lumskeri; bedrageri,
(andre) gaar med een MachiaveUo over Po-
litiens (o: politikkens) tilbørlige Skridt, og
misbruger den til Fillurerie og Falskhed.
Høm.Moral.1.5. 'dit Filureri dig skaffer
Fordeel

|
. . uden mindste Fare. Oehl.T.227.

du er ret en morsom og, med aUe dine
Filourerier, ret en skikkelig Mand. J7rz.

XVIII.329. „det er inte andet end den
rene Kabale." — „Kaba — hvad siger du?
.
." — „Det er Filureri, min Broer." Hostr.

G.9. Drachm.VD.326. \ FUurikns, en.
{dannet af Filur efter Fiffikus olgn.; spøg^
a. s. s. Filur 2. de Kristne, de er de st«rste

Filurikuser og saadan, som vi har i hele
\j2Lnåei.HHostr.F.72. Filar-streff, en.

Cnu s/.^ d. s. s. Filureri. Filu-: vAph/17o9).
PAHeib.US.113. JBadenJ'rOJ.33. Filur-:
Gadeordb.'' filntere, v. [filu'te-'ra] -ede. vbs.

jf. Filnteri. {af fr. filouter, stjcde, snyde;
jf.Filni; foræld.) bedrage; narre (jf. st-

filutere^. om jeg nu fUouterer ham fra
(o: franarrer ham) alt hans Gods, bUr jeg
strax fornemmere end hånd. Eolb.HPJl.9.
Brevet skal jo besvares, enten hanphi-
losopherer eller filouterer. Hrz.XIV.37.
(han vidste) at Naboen kun vilde laane
ham dem (o : pengene) for efterhaanden at

faa ham „filuteret" ud af Gaarden. Schand.
BS. 19. jf.: (Henrik) tilbyder sin Herre,
hvis Kæreste han tror at have tilfi-

luteret sig, en privilegeret Adgang tU
sine forventede Ægtemandsnydelser.FtiA
And.(TUsk.l906.69j. | spec.: bedrage i

spil. 'Hvor unge Burser (o: knøse) haver
Kands (o: lejlighed) | Til Tiden at for-

drive,
I
Hvor de saa kjæk som udenlands

|

Kan filouteret b]i\e.Falst.62. BerLiisb.

(NatTid."hil920.Aft.2.sp.2). jf: en af

Cronborg-Amts Bønder var bleven lokket
ind hos en Procurator (og) af 2 Soldater med
Spil paa en bedragelig Maade filoute-

ret fra 6 Rdlr. MRJ7ooJ47. f Filateri,
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et. fi. -er. {fra fr. filouterie
; jf. Filureri)

bedrageri (især i spil). Filouterie i SpU.
Stampe.II.6. de Spil, som ei ere Hazard-
spil, men som . . sættes i Klasse med
Hazardspil, formedelst de i samme be-
gangne Filouterier. Nørreg.Privatr.III.283.
Baden.Jur0.1.149. Alle raabte, det var Fi-
louteri, det Kort var stukket tilside og
Skyld i deres sidste T^h.Erz.Xyi.193.

I. fim, en. {sv. dial. d. s., mosejord, no. lo

dial. d. s., tyndt overtræk af dug, aske olgn.;

hesl. m. eng. foam, ty. feim, lat. spuma, skum;

jf. Pimpsten; jy.) 1) f det fede af mælk;
fløde. Moth.F159. (overf.:) Hånd har alt

tagen fimen af (o: skummet fløden). Moth.
F159. 2) kraften af noget (især af hvad
der bruges til at lave drikkevarer af). Fi-
men af Maltet. MDL. (overf.:) *0g var
det kun Blæsten, de (o: tyskerne) slog ved
Bau,

I
„Ideen" de fældte ved Idsted-Skov!

| 20

Ja dér, i det fyndige „Donnerwetter",
j

Dér havde Ideen sin ægte Fim. Grundtv.
PS.Y11.312. 3) fedme; ogs.: det fede af
jorden; græsdækket paa en eng. Feilb. 4)
luven af tøj. MDL. Feilb.IV.UO.

II. Fim, et. [fi'm] flt. d. s. {dannet i

1850^eme, vist af A. Hannover, m. tilknyt-

ning til fimre 2 (jf. Fimrehaar og III. fim^;
især med. og oftest i ssg. Sædfim) meget
lille legeme (formet, organisk bestanddel), som 30

har fimrebevæ.gelse ; især om de formede ele-

menter i den dyriske og menneskelige sæd-
vædske: sædfim (spermatozoer); ogs. (nu
1. br.) om de hanlige kønsceller (spermatozoider)
hos blomsterløse planter. Ofte bevæge Fi-
mene i den modne Sæd sig ikke, førend
man har fortyndet det Hele med Vand.
AHannover. Overs. afOValentin.Physiologie.
(1857).447. Fimrebevægelsen, som hos Dy-
rene i større, hos Planterne i mindre Ud-
strækning iagttages ved de smaa Fiim som
findes paa visse CeHer.PLPanum.Physio-
logi.(1865-1869).11.47. jf.: Ogsaa hos Rhizo-
carpeerne dannes bevægelige Befrugt-
nings- eller Sædfiim, paa samme Maade,
som hos Bregnerne og i Dyreriget. £ifeZ

Læg.1857.II.59.
III. fim, adj. (ogs. fimmer. YSO. MDL.

Feilb.). {sv. dial. femmer, fimper, no. dial.

fim, oldn.ixmv, jf. fimre; jy.) rask; vims; so

ogs.: net; pyntet. VSO. MDL. Feilb.

Fimbnl-, i ssgr. ['fembul-] {fra oldn.

fimbul-, i ssgr. som fimbul-tyr, Jiovedgud,

og fimbul -vetr, hovedvinter; poet, 1. br.) m.
forstærkende bet: meget stærk ell. kraftig;
meget stor; især i forb.: -Tinter, en. i

nordisk mytologi den lange, haarde vinter,

som gaar forud for verdens undergang.
Grundtv. TJdv. V.705. AOlr.( Verdenskult.IIL
266).

II
03 overf. : streng tid (for et folk, land éo

olgn.). *Danmarks gode Tid er endt,
|

Fimbulvinter kom.Ploug.II.22. Storkrigens
Fimhu\vmteT.BerlTid.^*/iil921.Aft.l.sp.l.
Fimmel, en. se Femmel.
I. Fimmer, en. se Finger.
II. fimmer, adj. se III. fim.

Fimp, en. {besl. m. Fip, sv. dial. febb^
fibb, hale; jf.fimpe; dial.) 1) (kort) hale
hos dyr. Moth.F159. VSO. 2) billedl., om
forsk, ting af ringe størrelse (jf. Stump^.
2.1) t kort (haar)pisk i nakken. YSO. 2.2^

(fynsk) kort stykke reb. Kvæmd. 2.3) (spøg.)
Hue purk. smst. 2.4) f mandslemmet (pe-
nis). Moth.F159. fimpe, v. {no. dial. fimpa,,
vimse om, besl. m. fippe, fimre; jf. Fimp;
Jy-) O jf- Fimp 1; om dyr: logre, dikke
m. halen. Moth.Fl59. VSO. jf: (faarets)
Fimp-Hale varforsvundenoverDørtrinet.
Aakj.B.154. 2) sætte i gyngende bevægelse;
lade (børn) ride ranke (paa sit knæ); vippe.
*Nu sidder jeg bag Vindvets Læ,

|
. . og

fimper Barnet paa mit Kiæ.Adkj.SV.II.
24. jf. Bregend.HB.117. 3) bevæge sig m.
smaa, hurtige skridt; vimse. Moth.F159.
VSO. MDL.681. e. br. 4) f jf Fimp 2.4:

besove en kvinde. Moth.Fl59.
fimre, v. ['femra] -ede. {no. dial. fimra,

mnt \imva eren, (be)famle; vist besl. m. famle;
sml. II. Fim, III. fim, fimpe, II. firme samt
bimre) 1) (dagl.) bevæge sig hurtigt frem
og tilbage (uden egentlig at udrette noget);
vimse; ogs.: være famlende i sin optræden.
Musen fimrer, for at finde sit Hul. VSO.
Feilb. især i udtr. som fimre 'om olgn.: de
tre smaa mørkklædte Kvinder fimrende
rundt paa deres bløde, lydløse Filtsko. Wie<Z.

Fæd.23. Bitte Henrik fiinrede omkring ved
Stranden og fik Muslingskaller til at sejle.

ThøgLars.FB.32. jf.: i hans træge Hjærne
fimrede mange nye Lærdomme om. KistJ.
184.

II
m. overgang til bet. 2 : (dyret) fimrer om-

'kimgiVajidet.JapSteenstrJ''^.15. KnudPouls.
(Pol.'^°/sl921.8.sp.3). 2) {foreslaaet af Jap
Steenstr.; især zool.) om organer (især haar
og ben): komme ell. være i en dirrende
bevægelse (j/. Fimre-celle, -haar^. de med
fimrende Haar sig bevægende Infusions-
dyr. Ja^/S'/eens<r.i^.5. Allerede strakte (in-

sekterne) deres fimrende Ben ud for at faa
fat i Toiletspejlets Gsucdin.Nans.JD.249.

jf: Tilsidst huggede han Hænderne fast

i Knæskallerne, og nu var det kun Fing-
rene, der iimTede.FrPoulsen.nB..51. 3)
(dagl.) i forb. m. med: bevæge (især et

lem) rastløst frem og tilbage. JapSteenstr.F.
15. Feilb. jf. : (aben) kunde sidde og fimre
med en lille bitte Krumme mellem de be-
vægelige 'Ldd'ber.JVJens.Sk.57. || spec. (nu
kun jy.): d. s. s. fimpe 1. VSO. Lammet
fimrer med Halen, naar det tager Die.
JapSteenstr.F.15. Feilb. (kalven) fimrede
tørstigt med Haiestampen. Aakj.FJ.23. jf:
han (iler) atter ud tU de andre „Fimmer-
haler" (0: lam).Feilb.BL.319. Fimre-,
i ssgr. især (naturv.) af fimre 2. -cellet
en. celle, besat m. fimrehaar. Boas.Zool.*9.

-haar, et. {dannet af JapSteenstr. som
overs, af ty. flimmerhaar (jf. Flimrehaar^y
især i flt: fine haar ell. traade paa fimre-

celler, som er i uafbrudt bevægelse, og som
enten tjener til at fjerne fremmede legemer

fra organerne ell. (hos lavere dyr) virker
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som bevcegelsesredskab (jf. -traad/ JapSteen-

str.F.15. Panum.193. Boas.Zool.*20. jf.
(spøg): (hun) havde trukket sig længere
ned i Vinduesfordybningen, saa kun hen-
des Næsetip med Fimrehaarene stak frem
for Gardinet. ScAartrf^S. 47. -orm, en.

isoer i fit., om en med fimrehaar beklædt,

fritlevende klasse af fladormene; Turbellaria.

BøvP.1.572. -traad, en. (sj.) d. ». s. -haar.

AmMøU^undhedsU65. (billedl.:) Nu havde
Sølver fundet Støtte for alle sin Længsels
fine Fimretraade, og de greb tU og slyn-

gede sig om den usynlige Gro. SMtch.Æb.
125.
Fims, en. [fem's] fit. (sj.) -e. (maaske

besl. m. Fis; vulg.) I) daarli^ luft (især p.
gr. af menneskelige uddunstninger); stank.
en Atmosfære af dårlige Dunster, Fims og
Ondskabsfuldhed. TomKrist.LA.61. Berg-
stedtJV.lOO. jf: Tobaksfimsen . . i Stu-
derekammeret.Pon<.iP.V111.42. „Hr. Bro-
dersen vil naturligvis have Whisky." —
„Nej, Tak, jeg kan ikke udstaa Whisky" .

.

„De siger, som jeg. Spiritus for sig og
Tørvefims for sig."£Xars.GF.5o. Alek-
sandersen gik myndigt ned over Kirke-
gulvet . . og pustede Lysene ud . . og
raabte: Her er ingen Gudinde, kun Lyse-
fims og ^]i.^^:ieTi. Bergstedt.A.93. (billedl. :)

al den Dunst og Fims af Vigtighed og
Selvgodhed, der stod om dem ! JakKnuXU.
270. (en) Fims af Vrøvl og Løgn og Ska-
henÆergstedt.AJ242. \\d.8. s. Fis. FeUb. D&H.
2) (1. hr.) som nedsæt, personbetegnelse,
især om en lille, spinkel ell. mager person.

Jokum brugte et uartigt Udtryk om Prov-
stens Agnete: Den Fims kaldte han hende,
den Fims af Provstens. Bregend.FT.77. jf.:
den Sergentfims, han ska' ikke faa fat

imdi\.BobLHansJEP.187. fimse, v. ['fem-

sa] -ede. {maaske besl. m. fise; vulg.) i) give
en daarlig lugt fra sig. (upers.:) her fim-
ser (o : lugter) ganske forfærdeligt af tørve-

røg
i
(spec.) om levende væsener : 7ise. 'Lyk-

saSg han,
|
Som engang faar oig til Kone

og Unger faar med dig,
|
Der kan fimse

lige saa flinkt som du, naar Dagen gryr!
Gertz.A.25. Feilb. jf: (en journalist) som
eUers med Impotensens Søvnighed fimsede
sine smaa Giftigheder af sig. PontJI>B.V.
146. 2) (maaske ved indflydelse af fimre og
vimse; 1. hr.) vimse. Feilb. Hva' ve' Du
fimse om derinde paa Kontoret sammen
mæ' ham Køkkensknveren for? MobLHans.
EP.193. fimset, adj. [ifems8«] {afl. af
Fims eU. fimse; vulg^ som har eU. udsen-
der en ilde lugt; ogs.: muggen. VSO. (kø-

det) kom sielden paa Bordet inden det var
iimset.Oehl.Øen.(1824).II.70. fra deres Klæ-
der udstrømmede en muggen, fimset Lugt.
BDodt.MitHjem.(1861).8. MDL. (u. fimsk;.
Feilb. (spec.) om lugt af en fis: Kvæmd.

I. Fin, en. se I. Finne.
II. fin, adj. [Wn] (sj.) best. f. brugt i

ubest. stilling (jf. II. en sp.344^^ff.) : En fine
By, \ihoxg. Bregend.FT.130. {glda. fiin.

fyn (Rimkr.), sen. oldn. finn, glat, blank,

eng. fine, ty. fein; fra romansk (fr. fin,

ital. fino), egl. afl. af lat. finis, ende, besl.

m. Finale, Finesse; grundbet.: afsluttet,

fuldendt; ordets forsk, betydninger glider

stærkt over i hinanden; hovedbet. er nu:
„udarbejdet i aUe enkeltheder" i forb. m.
forestUltngen „ringe af omfang")

1) egl.: som er iidarbejdet i aUe enkeltheder,

10 bragt tU fuldkommenhed; fuldendt, l.l)

(fagl.)om ædle metaller: som er renset for uædle
bestanddele; ren; pur. man kan ikke til-

bytte sig (visdommen) for Kar af fiint Guld.
Job.28J7. 'Et Bæger . . af fiint og fem-
tenlødigt Sølv,

I
Et prægtigt Aibeid.Hauch.

DV.11.24. det var af det fineste (Chr.VI:
falåkomme]ig)Gxild.2Erøn.4.21. SalVII.
491. jf.: 'Hvem agter meer det fine |

Af
Guld og af Juveel.Prors.554. | om vægt-

20 enhed: Den „fine" Mark er en Mark rent,

ublandet Guld eller Sølv, og den „raa"
Mark er en Mark legeret, ædelt Metal. Sal.

XII.401. (foræld.) efterstiUet: fint sølf . .

holder 16 mark (vel fejl for: lod^ fin i jd3I-

i.en. Moth.FieO. Naar Sølvet og Guldet
er ganske reent, saa kaldes saadan een
Mark en Mark fiin, men naar den legeres
med andre Metaller, en raa Mark. Hallager.
363. Lundb.184. 1.2) om hvad der er af en

30 særlig udsøgt kvalitet ell. art; særlig fuld-
kommen ell. udmærket; ofte om hvad der

(af en eU. anden grund) anses for bedre end
eU. foretrækkes for det almindelige eU. dag-
lige. Joseph tog Legemet, og svøbte det
i et reent nint Linklæde. Matth.27.59. Fiint
Sukker. VSO. 'Langt højere, ædlere, fi-

nere Sprog
I
Skal fmdes paa fremmedes

Tunge. GrundtvJ'S.V.64. Vejret var blevet
hiit.Drachm.VT.lo2. bedre og finere Ek-

^ samen, end han mødte med, kunde der da
ikke forlsinees. Breum.EH.86. fine Vine,
Retter. D<feJU. som adv.: fiint udarbeidede
EUenbeens Stole. Blich.(1920).VIII.46.jf.:
hendes fint afslebne Sangkunst. JV^af Twi.

^*liil920.M.2.sp.3. 1 i faste forb. fint brød,
d. 8. 8. Fintbrød. Hallager.69. *Du er som
Brød, det grove — fine,

|
Hvoraf man

aldrig bliver kjed. Winth.III.205. jf.: O.
var Kvarterets „grove Bager", men helt

50 henne i Antonistræde . . boede „den fine
Bager", eller — som han officielt kaldtes— Franskbager. ChKierulf.GU.20. en fin
dag (efter eng. a fine day; jarg.) en dag,

hvor man er heldig med, hvad man foretager

sig; en god dag. (boldklubben) havde en
ualmindelig fin Dag (o: havde heldet med
sig ved en sportskamp). EkstrablJ"/iil920.1.

sp.3. (være) fint papir, se Papir, fine
ting, (især jarg.) udsøgte sager; første-

60 klasses ting. Se her er en Laaneseddel
paa nogen smaa fine Tiag.Buchh.EG.62.
Sagde De Skidt? Det er Bohave, er

det. Fine TiDg\JMagntis.SmaaVerdensaxer.
(1904).98. være fine venner med olgn.,

være gode venner med. for Tiden var de
fine Venner. TFtedjS.50. (hun) fik en hjærte-
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lig og fortrolig Hilsen fra sin gamle, fine

Ven, Højesteretsassessoren. /SvI/a.H/G.i59.

(jf. bet. 2.1; iron.) i udtr. som: du har nok
været i æbletræet? ja, jeg skal lære dig,

min fine ven!
j ||

(dagl. dl. jarg.j i udtr.

som den erfin olgn., udtryk for tilfredshed

over at noget forløber gunstigt, ell. at om-
stændighederne er lovende, det var fint.

Moth.FlSl. „hør Frederik, ska' vi ikke
gaa ud til Madam Støjberg paa Ama'er lo— hun har Føssesdag i Dag." — „Den æ'

fin," sa iæ' . StormP.T. 54. fin-fin [fi'w-

ifi-'n ell. iæi\}tæi[] {efter fr. fin-fin; jf. ff

u. F 4) særdeles god; udmærket (ofte m. over-

gang til bet. 2.2). saa fin-fin som i Dag
bli'r det nu ikkel Wied.A.14. I Forgaars
Aftes var der Velgørenhedsbazar i Casino,
Den var særdeles fin-fin. DagNyh.^^lzl921.
l.sp.l. det fine (ved det) olgn., (dagl.)

finessen ved noget; det morsomme, „snedige" 20

ved det. Det Fine bestaar deri, at man
kan bringe Opsøgerne paa Vildspor. Blich.

III.324. det bedste Navn, vi Danske kan
give dette Tidsrum, er dog Folkelighe-
dens Aarhundrede. Og der er endda det
fine ved Navnet, at detkun forstaas i hele sin

Fylde af den, som virkelig har levet sig ind
i Tidens mstorie. HBegtr.DF.1.5. AKling-
sey.ISommersol og Blæst.(1920). 55. \\ i forb.

m. i: Denne Fisk, Fugl er meget fiin i 30

Kiødet. VSO. Feilb. jf.: Det var en fin Fa-
milie, fin i Sæder og fin i Klæder, fin i

Sind og fin i Skind, og hvad Forstanden
angaar, saa vUde de gode Vendelboer
ogsaa paastaa, det var fint, hvad de havde
af åen. Budde.F.5. fin i filten, i kan-
ten, se I. Filt 1, Kant. 1.3) m. h. t. (en
tings ell. især en persons) udseende : som ser

godt ud; pæn; smuk; nu især: pyntet;
elegant. En fin Hseånhig.Moth.F160. 40

(han) var den fineste af os saavel i Paa-
klædning som i Yæsen. Blich.(1905-07).II.
346. *Junkren paa sin fine Hest,

|
Som

kan dandse, ret giør Blæst. Krossing.D.6.
„saa er det da godt, du ikke pynter dig
for ham — men for din Far idag." — „Ja,
Far holdt meget af, at jeg var fin." EBrand.
Brud.lO. *han har pæne Klæder paa:

|

Bukser hvide. Kjole blaa!
|
Han er fin,

og hun er fin.
|
Danse, danse, Dukke min. 50

Børnerim.III.8. gøre sig fin, pynte sig.

Bønnelycke.MM.91. D&H. \\ m. h. t. legems-

bygning olgn.: som er af en smuk form; ogs.

(m. tilknytning til bet. 3j; spinkel; sart.
jeg var neppe meer end to Alen høi, og
fiin i mine Lemmer som en Jomfrue. Ew.
VIII. 31. Hendes Ansigt var . . over-
ordentligt fiint og dannet (0: velformet).

Ing.EF.V.115. hendes Klæder vare itu

og hun var selv saa fiin og lille , den 60

stakkels Tommelise. HCAnd.V.44. Susanna
var meget fiin (Chr.VI: sperlemmetj og
deilig af Udseende. Sus.13.31. Ida kastede
Hovedet tilsiden, saa jeg saa hendes fine

skarpskaarne Frofil.Buchh.UH.23. forb.

favr og fin olgn., se fager 1. || om hud.

haarvækst olgn. : blød ell. glat (at føle paa).
Hun har en fiin Hud. VSO. *et Skjæg
saa fiint som Fers^enåxxun. Bøgh.NM.12.
Feilb.1.288. en „Pelssæl" , hvis Skind .

.

har en tæt og fin Inderuld. NaturensV.
1912.372.

2) (videre udvikling af bet. l.i) især om
personer: som er i besiddelse af udmærkede
egenskaber, fremragende evner. 2.1) (nu kun
foræld., jf. dog: „endnu blandt Bønder."
VSO. samt: „stundom endnu i dagl. Tale."
MO.) som hører til de ypperste, de bedste; ud-
mærket; god. Vi har en meget fiin Præst,
Præsteqvinde.F/SO. *en Kæmpe fin,

|
Som

tør mig i Strid bestande. Grundtv.PS.VII.
167. *en Ridder fiin. Blich.(1920).VIII.50.
iron. (jf. u. bet. I.2): Hør, min fine Jomfru
Tove 1 . . I skulde dog ikke kaste Silke for
eders Yoå.Ing.PO.11.242. 2.2) (dagl.) m. h. t.

samfundsstilling: af høj byrd ell. livsstilling;

som hører til de øverste i samfundet; for-
nem; ogs.: ejendommelig for hvad der er

fornemt, 'dette Sprog er ingen Bondes.
|

Mit Barn, hvor nar du lært saa fiin en
Tale. Heib.Poet.III.478. Det var ikke Skik
i fine Huse at byde Hunde til Bords. Sr
Grundtv.FÆ.1.78. Da den danske Adels-
mand Erik Hansen Aar 1565 holdt Bryllup
i Bergen med Jomfru Brynhilde Benke-
stok— ved hvilken Fest det gik finere end
fint til. TroelsL.XI.115. Kvinderne kunde
blive meget forvirrede og forfjamskede,
naar der under Maaltidet kom, hvad de
kaldte fine Fremmede. SjællBond.53. I de
saakaldte førende Kredse i Christiania er

det blevet fint at spiire. NatTid.^*/nl920.
M.S.sp.l. den fine ende, portion olgn.,

se I. Ende 2, Portion, fin mand (flt. fine

folk): I er dog nogle Gjække med jer

Ret og Uret, I fine Folkl Ing.P0.II.16.
*som den fine Mand — som Den, der
veed

I

Natur og Konst i rigtigt Maal at

hlsLnde. PalM.V.121. *0g Børn, kan De
tro, det har hun faa't,

|
Fine Folk forstaa

det ei saa godt. PFaber.VV.78. Jeg kom
til en Kro. Jeg var den fine Mand endnu
engang og gav ud af et glad Hjærte. Gh-avl.

J.66.
II (jf. bet. 4.3 slutn.) iron.: Hun er saa

fiin, at hun ikke kan taale sligt. FSO. Denne
Pige er altfor fiin til at tiene paa Landet.
MO. ordspr.: fine fruer har fruenoder, se

Frue. nu især i udtr. være fin paa det
ell. den (TomKrist.LA.207)

,
gøre sig for-

nemmere, end man er. Skræderne (i Paris)

er saa fine paa det, at de sidde og sye
paa et Mahogmhord. Hostr.SpT.III.8. hvor-
dan tager De paa en Naal? Kan De Fransk
eller Latinsk, siden De er saa fin paa det.

Schand. SB. 208. Kandarius. Gamisonsliv.

(1900).28. 2.3) som er i besiddelse af dan-

nelse; ogs.: som har en nobel karakter og

tænkemaade; om optræden, handlemaade:
som vidner om (sjæls)dannelse; nobel; takt-

fuld; ogs.: honnet; fair. det var ikke

fint giort af dig. Moth.F161. hendes fine

og fordomsfri Anmærkninger giør, tillige-
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med hendes blide Væsen, hendes Samtale
yderst behagelig. i^rSneei. 1. 457. Moltke
var en i høi Grad fiin, dannet og aandelig
opvakt Personlighed. fi^auc;».J[f/'^.^05. et

liUe fint Menneske, der ikke blev simpel
ved at handle paa Trods af det pæne Sel-

skab, men tværtimod derved udvikledes
til en ejendommelig Overlegenhed. Å^an«.

JD.255. det fer) mke fine Midler, han
\iTVLgeT.Jal{Knu.A.209. Dommerne alene
afgøre om SpUlet er fint eller ufint. Gymn.
11.58. I (nu næppe hr.) venlig; elskvær-
dig. Hånd er en fin og venlig herre.
Moth.F160. de store Grosserere var for-

skrækkelig fine mod mig, naar jeg mødte
paa Børsen. Schand.TFJI.220. 2^) som er

t besiddelse af gode evner, kundskaber, fær-
digheder; fremragende; dygtig, en gam-
mel og fiin Statsminister. MaU.SgU.387.
en fiin Kiender af Malerier. VSO. der
var ogsaa fine Søfolk blandt Negrene,
Død og PmelKLars.HPE.148. en fin Iagt-

tager . . Menneskekender. D&H. (nu næppe
hr.) m. h. t. fingememhed, haandværksmcessig
færdighed olgn.: dyatig; dreven, han (for-
stod) ogsaa at brodfere Seler, for han var
fiin og fingernem. HCAnd.VI.2oO. Q især
m. h. t. begavelse: som har en god fontand;
klog; skarp (sindig); ogs.: som vidner om
eU. beror paa gode aandsevner (ofte m. over-

gang tU bet. 4.3^. Jeg belagde mine Ord
saa fiint jeg kunde. aylb.£l.62. 'Det (o:

æslet) vilde gaa den anden Vej,
|
men

det var netop min. | Det Krigspuds aned
Æslet ej —

I
min Plan var det for fin.

Kaalund.286. det var dog Pokkers, saa
Onkel kan regne det fint uå.Schand.US.
35. han hitter Dem strax, for han har
et fiint Hoved, har han. Hostr. G. 178.
Skolens Rektor . . var en elskelig, gam-
mel Mand . . et ret fint Hoved. Schand.O.
1.187. paa en fin maade, (m. overgang til

bet. 2j) saa klogt, afpasset („indsukret**) og
tillige saa hensynsfuldt, at det ikke kan støde.

rose Een paa en fiin Maade. 3fO. man
aftalte derfor, at man en Dag vUde invi-

tere Studenten ganske alene, og Fruen
skulde da paa den omtalte fine Maade
forhøre sig om, hvorledes det stod sig
med hans Examen. Tops.I.165. jf. en fin
antydning, hentydning (Drachm.SS.
75) olgn. (yn. overgang til bet. 3) om an-
sigtsudtryk: forstandig; forstaaende;
kløgtig. *Der spilled omkring Munden
et fiint liUe SmiiL Winth.VI.248. „hvad
mener De egentlig?" K. skottede mis-
tænkelig op til Erik, som smilede fint.

SchandÆ.320. 2J) (oftest nedsæt.; nu især
dial.) snedig; listig; snild (jf. PEMuU.^
184). Montezuma, som var ikke mindre
fiin og listig, merkede denne Stræg. Holb.
Hh.1.528. Det er en fin Streg, at giøre
Manden (o: ægtemanden) til sin fortrode!
KomGrrønneg.II.95. De er fiin, som Poli-
tiken, min Chsirm2aite.PAHeib.Sk.II.245.
HauchJII.90. „Det var forbandet fiffigt.

Ha ha ha!" — „Jo, jeg er fiin. Jeg er
sikker nok paa mine 30,000 Gylden, og
han kan vente længe paa de 40,000."
OverskJI.344. (Holbergs Jeppe) er klog,
fin og mistroisk. J5ranrfesJ^.i04. Da (dra-
gonerne) vel var reden bort igen med
tiforrettet Sag, krøb KMnkmanden (o: en
eftersøgt forbryder) frem fra et Hul under
Lergulvet, der havde været godt stampet

10 til over ham og skjult med Tørvesmuld;
han var dem for fin. JVJensJi^H.85. i forb.
fin og falsk olgn., listig og upaalidelig.
Moth.FieO. 'Verden kan saa høflig drille,

|

Verden er saa falsk som fiin. Stub.52. *Som
Judas fin og falsk i Sind. Grundtv.SSJV.
36. ordspr. : Fin og Falsk er slemme Yølge-
svenåe.Mau.2121. fin konditor, (jarg.)

snedig person ; net fyr. Du er en fiin Con-
ditor. Søster !£:Wolie.EtParKomedier.(1851).

20 71. Assessoren er saadan en finere Kon-
ditor, om jeg saa maa sige. SchandJ".454.
(munken) holder jeg, til Trods for al hans
bUde Væsen og hans tossede Forslag for
en rigtig fiin Conditor og en Erkegavtyv.
Manzonx. De Trolovede. I. (overs. 1874). 201.
MauJ.218.

3) {videre udvikling af bet. „udarbejdet i

aUe enkeltheder'' (jf. bet. 1); ofte m. over-

gang tU bet. 1.2) som bestaar af ganske smaa
30 dele; findelt; derefter: af meget lille om-

fang eU. størrelse; tynd; smal (mods. grov).
fiint Meel. 2Makk.l.8. Flyndre-Fangsten,
hvortil bruges fint (o: finmasket) Fiske-
Gam af Hør. EPont.Atlas.VJ251. en halv
Citronskalle, som er revet gandske smaa
og iun.OeconH.(1784)J.249. Fiin Traad.
VSO. Fine Synaale. smst. alle Strængene,
de grove med de fine. PMøllJ.169 (jf. bet.

4:.i). (støv i sand er) saa fiint, at det endog
40 gaaer igjennem FUtreerpapir. Andres.Klitf.

111. en fin (d. v. s. en spids) og haard
Pen. AlfrLehm.G.72. Rusk eller fin Støv-
regn. NaturensVJ.913.327. ved en Spræng-
ning slaar Jorden Revner, grovere og ^-
nexe.smst.316. om skrift olgn.: lille; ogs.:

gnidret. 'Paa Porten skrevet staaer La-
tin;

I
Langt borte. Skriften er kun fiin.

Oehl.SH.51. En fiin .. Skrift, Tryk.JfO.
*Paa denne fille Tavle (o: en ludender)

50 præget staaer
|
Med fine Tal en Sum af

vore D&ge. Holst.D.II.81. AOlr.FA.89.
\\

det fine (tøj) olgn., (dagl.) det mindre
linned som dækketøj, manchetter, kraver olgn.,

(mods. lagener, det brogede tøj osv.). fin
vask olgn., vask af det fine tøj. Hun va-
skede „fint" og strøg for Folk. Schand.BS.
203. Breum. (Jtileroser.1920.19). jf.: De to
gamle Frøkener . . nedtog „fin Smaavask",
som de kaldte det — hvide Halsstrimler,

60 Kapper, Blonder og smaa Hæklearbejder.
KnudPouls.UJ.35. H sigte med fint korn,
se Kom.

4) uegl. ell. overf. anv. af bet. S. 4.1) (dagl.)

m. h. t. mængde ell. grad: som kun er til

siede i ringe maalestok; lille. Denne For-
skiel er meget fiin. VSO. *Lidt havde

IV. Rentrykt ^/g 1922 88
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man hørt, men Ens Viden
|
var dog kun

grumme ixa.BlichCl.Vi.205. en fin for-

nøjelse (o: en tynd fornøjelse). Feilb. især
i intk. fint i udtr. som: *nd er der fiint

af . . Røg derimod har vi nok af. FGuldb.
SSJII.96. Prinsen, hvor blev han af 1 ja

ta' ham der, det var kun fint, hvad Prins
der kom (o: han kom slet ikke). PMøll.1.282.
„har du faaet noget at bestille?" — „Næ,
det er fint, du, skønt jeg er løbet fra He-
rodes til Filatas" . JakSchmidt.SP.184. \\ som
adv.: ubetydeligt; svagt. Havde I været
med i Dag (o: paajagt). . saa tog I næppe
saa fint til Bæger os Y2iå.Ing.YS.lILl29.
Hun tog kun fint til Maden. SMich.S.240.
4.2) om redskaber (især til vejning og sigt-

ningj: som virker nøjagtigt; fintmærkende.
et fint sold. Moth.F160. Her maa bruges
en finere Fiil. VSO. (en) fin vægt. Sal.

XVIII.433. En fint vejende Vægt er det
første, som man bør anskaffe til sit Køk-
kenudstyr. Const.Eogeb.ri. jf.: *Hvorfor,
Venner, veje mig bestandig

| Paa en Vægt
med fine Decimaler! Drac/im,IF.i4. en-
hver Forelsket skælner løjede Kærlig-
hedsord fra sande saa let som en Diamant-
handler ægte Stene fra uægte. Kærlig-
heden vejer finere Vægt end nogen Vægt-
ékdiaX.Nans.M..114. fine vægt, navn paa
en vejerbod i Kbh.'s toldkammerbygning, be-

stemt for finere (mindre omfangsrige) varer
(mods. grove vægtj. Krak.l921.iJ249. jf.
EermAndersen.Kbh.'8Toldbod.(1915).116.160.
4.3) (jf. bet. 2.i) om sanseredskaber olgn.:

som er i stand til at opfatte alle enkeltheder;

skarp; fintmærkende. Fuglenes Syn er
det fineste af denne Dyrearts Sandser.
LSmith.DN.68. Jeg veed vel, at en Konst-
ners Øie seer meget finere heri, endj^,
og vil opdage Nuancer, jeg ikke seer. Fr
Sneed.1.495. Hørelsen er, som bekjendt,
ingen fiin Sands. Heib.Pros.IX.526. Annas
Taarer stansede, og hun saae op, for der
var kommet noget Nyt i hans Stemme,
og for Sligt er de smaa Ører sommetider
de iineste.Budde.F.3?2. || i faste forb. (have)
en fin næse (olgn.), se Næse. (have en)
fin smag, (egl.) rigtigt dømmende kunst-
nerisk smag; nu (m. ttlkytning til bet. 2.2

og z): god, kultiveret smag. Ew. (1914). II.

117. VSO. MO. Alle disse Enkeltheder er
sammenstillede med fin, behersket Smag.
Aarbog f.Bogvenner. 1921. 154. \\ om fornem-
melse, følelse olgn.: som vidner om en stor

følsomhed, modtagelighed over for indtryk,

(du) lader Børnene mærke, at de er dig
til Besvær. Men for den Slags har selv

smaa Børn en fin Fornemmelse. Po«f.iP.
VIII.199. (diskussionen) førtes paa en
uværdig og L.'s fine Æresfølelse kræn-
kende Månde. BiogrLex.X.165. have fine
fornemmelser (følelser. Mall.SgE.274),
især nedsæt: have (for) sarte nerver; være
sippet; (m. overgang til bet. 2.2j være fin
paa det. mit Hierte var ikke indtaget af

de fiine Fornemmelser, som der udfordres

(o: til at skildre elskov). Biehl. Haarkl. 62.
for fine Folk passer fine Fornemmelser
sig. Schand.TF.1.54. 4.4) om lydgiver og lyd:
som har en høj og klar, men ikke kraftig
klang; ogs.: spæd. een, som havde skiulet
sig udi en Krog, (gav) ham et ubehage-
ligt Svar, og det udi et fiint Lyd, som det
kunde være et Barns Stemme. Holb.Ep.
IV.511. En fiin Stræng. VSO.(jf bet. S).

10 *Vel er min Røst kun spæd og fiin. Holst.

TJH.24. Feilb.1.288. jf: Min Moders fine
Trin vil lyde gennem lyse Stuer. Pawa.
HH.1.

fln-, i ssgr.; hvor intet andet bemærkes:

1) ['fi(*)n-] af n. fin; i adjektivisk stilling

foran subst. af intk. og i adverbiel stilling

brugtes tidligere ofte fint- (endnu olm. i

Fint-brød, -følende, -mærkende^, men fin-

er nu hyppigere. || udeladt er bl. a. en del

20 (fagl-) verber (især brugt i perf. part. ell.

som vbs.), hvor fin- (Jf. H. fin 1.2 og 3) be-

tegner, at den handling, sidste led angiver,

udføres med ell. til en høj grad af finhed,

fx. -dreje, -hakke, -høvle, -kårde, -slibe,^

-spinde ofl. 2) ['fen-] af I. Finne (jf. Fin-
lap, -mark, -mutj; jf. dog ogs. Finne-. 3)
[ifen-] af II. Finne (jf Fin-fisk, -hval^;

jf. dog ogs. Finne-.
I. Final, en ell. et. se I. Finale. II. fl-

30 nal, adi. [fi'na'Z] {af lat. finalis, afslut-

tende, endelig; afl. af fims, ende, afslutning^

jf. I. Finale samt H. fin) endelig; afslut-
tende. Meyer. || nu næsten kun (spøg.) i

udtr. punktum finale (efter lat. punctam
finale, slutningspunktum (efter et større af-
snit), hvor finale er intk. af finalis) tilkende-

givelse af, at noget nu er forbi ell. nu maa
være nok. Var det Punktum finale, Frøken
Helmer, som De anbragte saa kraftigt?

^ ChrEngelst.LD.8. jf. : skd vi saa ikke sige

Punktum Finale med en lang Hale! Wied,
Vidunderbarnet.(1911).180. I. Finale, en
elliei (Ing.EF.VII.72. Kierk.I.106. Ungd
Gl.IV.340. jf. Heib.Pros. VIII.435). [fiina'la]

(nu næppe or. Final. Leth.(1800). Meyer.),

flt. -r. (fra ital. finale; afl. af lat. finalis (se

II. finalj) afslutning; ende. Meyer. 1) J^
sidste sats af en sonate, symfoni olgn.;

ogs.: slutningen af (især: sidste) akt af
50 en opera, ballet olgn. MusikL.(1801). 75.

Kierk.XIII.363. vi fik engang banket Fi-
nalen af Ernani ind i hende; men der var
ikke Tanke af Yorediag. Chievitz.FG.70.
MusikL.1.228.

||
(sj.) slutningssang ved et

gilde olgn. Omsider reiste sig en af Gjæ-
sterne, og . . svingende sit Glas . . into-

nerede han den yndede Finale: „Og det
skal være Værtindens Skaal." Blich.(1920).

VIII.49.
li t d. s. s. Finaletegn. MusikL.

60 (1801).66. 2) (især spøg., 1. br.) billedl. ell.

overf. anv. 2.1) i alm.: ende; slutning.
Det blev rigtignok et temmelig akavet
Besøg! — Finalen var isærdeleshed g^m-
Tende. Ing.EF.VIII.91. Naa, nu springer
vi — for Klokken er bleven mange idag—
Uge til Begyndelsen af Finalen (o: af et
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skuespil). SvLa.SD.97. 2J) (1. br.) bagdel;
ende (I.3j). *da Dyret (o: en hest) slog en
Volte,

I
han af Saddelen forsvandt —

|
Og

faldt lige paa Finalen. Rantzau.D.Nr. 81.

II. finale, se u. II. final. Finale-streg:,
en. [I] (hogtr.) vandret streg, der som afslut-

ning sættes stdst i en bog olgn.; slutstreg.

Selmar.^102. -tegn, et. [I] J" {nu næppe
br.) tegn (bestaaende af to lodrette streger),

som sættes ved slutningen af et musikstykke

og angiver dets ophør. Finaltegn. 3fitst/ci.

(1801).?5.
Financier, en. [finan-, finaii'Je, ell.

m. fr. udtale] ff Finanser. Moth.ConvJ'53).

flt. -'er eU. -s (Suhm.lJ245). (fra fr. finan-

cier; afl. af finance(s), se Finans; jf. II.

Finanser) 1) (nu næppe br.) person, som
er ansat ved statens finansvæsen ; især: højere

finansembedsmand; skat- ell. rente-
mester. Moth.Conv.F53. *At høre eder fejl

i Staten at udrydde . .
| Nu rette Finan-

cier, nu dadle Cancehst.Holb.Skiemt.B4'-.
JBadenJFrO. Meyer. 2) (jf.Yinzns 2, finan-
siere; 1. br.) person, som har særlig indsigt

i finansvæsen ; finansmand; ogs.: penge-
mand. Suhm.IJ245. JBadenJFrO. Meyer.
SaUyiII.48. Finans, en. [fi'nan'sl flt.

-er. {ænyd. finantze, skat, pengevæsen (ÉMo-
gens.), jf. ænyd. fiiiantz(er), rænke(r), list

(samt II. Finanser, Finanser!^; af ital. fi-

nanza, sum, indkomst, egl. : endelig afgift, af-
regning; besl. m. lat. finis, ende;jf. Financier,
finansiere samt II. fin. Finale) 1) statens ind-

komster og formue. Finans . . kaldes dræsel
(o : dresset). Moth.ConvJF53. nu uden for ssgr,

kun (især polit.) i flt. : en stats (ell. en lignende
institutions) indtægter og udgifter; en stats
pengevæsen; statshusholdning. Statens
Finanser og deres Administration. PAHeib.
US.8. *der (skal) bygges Skanser, | naar
først vi faa vrøvlet en halv Snes Aar

|

om vore Fimaiser. Kaalund.322. (Maribo
amts) Finanser. Trap.*IV.5. (nu 1. br.) i best.

anv.: statens pengesager; statskassen.
Holb.Ep.V.*36. Finantserne paatoge sig at

erstatte Banken Alt, hvad Seddelindløs-
ningen \osteåe. 0rst.YIII.9O. *(hun) kan
Pensionen

|
Til de forarmede Finanser

skiænk.e.Heib.Poet.X.189. jeg (fik) aarligt .

.

en Sum af Finantserne. HCAnd.BreveJI.
596. Sal.*VIII.51.

||
(iscer spøg.) om private

folks (ell. foretagenders) pengesager (formues-
omstændigheder), leg har her hiemme paa
en tid lang haft svare Bekostninger, men
stræber igien at faae mine Financer i Or-
den. Langebek.Breve.346. Ved sit overdaa-
dige Levnet havde Grev Victor bragt sine
Finantser i \Joråen.Ing.EF.V.140. CLange.
NF.94. 2) (efter fr. la finance, rede penge;

i
y. Financier 2, finansiere; 1. br.) formue;
•.apital; penge.\\ uden for ssgr. (se Finans-
baron, -selskabj kun overf., om de personer
(de kredse), der repræsenterer kapitalen i et

samfund; pengemændene; pengeverde-
nen, (i flt.:) Rigets højeste Adel og lavere
Noblesse, de i Rangen ophøjede Finantser.

Esm.1.82. (koU.) i ent: (planen) drøftes
mellem Rigsregeringen, Industrien og Fi-
nansen. Pol."/9l921.Lsp.5. iscer i forb. den
høje finans (efter fr. la haute finance)
pengearistokratiet. Den høje Finans er le-

vende interesseret i Statsgældens Vækst.
GBang.S.17. j/. Højfinans (FrPoulsen.F.
16. Pol.y9l92L7.sp.l) samt: den Etats-
raadfinans eller høje Embedsstand, in-

10 denfor hvis Døre Buchs trods deres Penge
ikke turde drømme om nogen Sinde at

komme.KLars.GHF.1.280. Det Tilbud, som
den tyske Industri og Storfinans har
fremsat over for Regeringen. PoZ.^°/9i9,2i.

3.spJ2. Finans-, i ssgr. (især polit. eU.

emb.) af Finans 1 (jf. dog -baron, -mand,
-selskab^, -aar, et. etaarig periode, i hrnl-

ken et budget (spec: statens finanslov) har
gyldighed; ogs.: statens regnskabsaar. (kon-

20 gen vil) for Fremtiden . . have Finants-
aaret regnet fra det ene Aars 1 April til

det næstes 31 Marts. AabBrev.^/6l849. Hø-
rupJIJ214. Paa hver ordentlig Rigsdag .

.

fremlægges Forslag til Finansloven for
det følgende Finansaar. Grundl.(1915).§47.
-baron, en. [2] (sj.) pengematador; børs-

baron. Et energisk og hensynsløst Eksem-
plar af Finansbaronernes Race. Brandes.
VIIJ236. -beTilling:, en. se Bevilling

30 (slutn.). SaUIII.145. -borgmester, en.

(ikke % officielt spr.) borgmesteren for Kbh.'s
magistrats 2. afdeling, der har stadens finans-
væsen under sig. ORung.P.60. -deputa-
tion, en. (foræld.) 1816—48: embedskontor,
svarende til det nuværende finansministerium.
KglBek.yil816. Kundg?*lxil848. Sal.^VIII.
48. 1.Finanser, en. se Financier. II. f Fi-
nanser, en. (ænyd. finantzer; afl. afænyd.
finanz i bet. : aager, rænker, list ;jf.Finanseri}

40 bedrager. vAph.(1759).99. ftnansere, v.

(fra fr. financer, punge ud, afl. a/"finance(s),

se Finans; jf. finansiere; nu næppe br.) for-

øge statsindtægteme (ved højere skatter). JBa-
den.FrO. Meyer. || ogs. om privatpersoner:
skrabe penge sammen (ved mer ell. mindre
hæderlige midler); puge penge sammen.
Moth.Conv.F53. Meyer. Finanseri, et, f
en (Moth.Fl 61). flt. -er. (ænyd. d. s., jf. ty. dial.

finanzeri samt fr. finasserie; afl. af ænyd.
50 finanz(er), se Finans; jf. II. Finanser, fi-

nansere; nu kun dial, jf.: „Bruges meest
blandt gemeen Mand." FSO.) bedrageri
(især: i pengesager); kneb; svig. 'du 1 som
vil U-skiel øve,

| Og vil Finantzeri med
Skalke-Konster prøve. Tychon.(NkS4'>828b.
239). sa.AB.9. saa ofte (bonden) bedrages,
siger han strax: jeg er bleven narret ved
Finantserie. Junge. 136. For at berige sig

bruge de alle muelige Finantserier. VSO.
60 MDL. Feilb. Finans-hovedkasse, en.

hovedkontor for ind- og udbetalinger af sta-

tens pengemidler, (zahlkassen og statsgælds-

kassen) forenes til een samlet Kasse under
Navn af „Finants-Hovedkassen". Bek.^^a

1849.§1. Anordn.'">/ol902.§l. finansiel,
adj. [finan-, finaix'/æl'] (fra fr. financiel;

e2*
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især emb. ell. polit) adj. til Finans: som ved-

rører finanserne ; penge-; økonomisk. An-
vendelse af alle intellectuelle, physiske,
moralske og finantsielle Kræfter. S^-BiHe.

. Gal.I.ii. Kort før Brylluppet dukkede et

nyt . . Spørgsmaal op, det finantsielle.

Fru R. vUde, at Amalies Medgift . . skulde
forringes betydeligt. Tops. I. 75. (Maribo
amts) finansielle Forhold. T'rop.*7F.5.j| fi-

nansiel told, d. s. s. Finanstold. Sal. VI.

545. finansiere, v. [finan-, finai^'Je^ra]

-ede. vbs. -\ng. {<C.S&B.; afl. a/" Financier

2, jf. eng. financier; sml. finansere) f skyde
penge ind (i et foretagende); støtte (et

foretagende) økonomisk. Under Krisen
har Bankerne . . maattet overtage en
Mængde af de kjøbenhavnske Ejendomme,
som de havde finansieret. Poi.^Vu-ZPOS.S.

Finans-kolleginm, et. (foræld.) 1773—1816: embedskollegium til bestyrelse af (dele

af) statens pengevæsen. 2 Deputerede skal

ndgjøre Finants-CoUegium, og altsaa tillige

være Deputerede i samme. Eeskr.^*/il773.

VSO. SaU VIII.48. -komité, en. (foræld.)

d. s. s. -udvalg, snart efter at være blevet
Rigsdagsmand valgtes (han) ind i Finans-
komiteen . . som praktisk Mand og Penge-
mand. GoWscAm.FJJ.488. -lov, en. især

m. h. t. statens regnskab: lov, der indeholder

et overslag over indtægter og udgifter i en
vis kommende periode (især: eet aar, finans-

aaret); (statens) budget. Paa hver ordentlig
Rigsdag . . fremlægges Forslag til Finants-
loven for det følgende Finantsaar, inde-
holdende et Overslag over Statens Ind-
tægter og Udgifter. Grundl.(1849).§52.
Schand.VV.78. Borgerrepræsentationen .

.

skal vedtage Københavns aarlige Finans-
lov (alm.: Kbh.'s huåget). PMunch.S.52.

\\

i forb. komme paa finansloven olgn.,

spec: faa statsunderstøttelse i kraft af en
bestemmelse i finansloven, hun var kommen
paa Finansloven— hvad hun sikkert havde
fortjent bedre end de fleste af de Damer,
som Staten holder til at digte. Nans.M.89.
Hun har været gift med en Artillerikap-

tajn, der døde, da hun var lidt hen i Fyr-
rerne. Pensionen efter ham staar hvert
Aar paa Finansloven. AndNx. MS. 140.

-mand, en. [2] person, der (især: praktisk)

beskæftiger sig med pengevæsen. Schand.TF.
11.156. (han) er en betydelig Finansmand,
godt inde i Skattevæsenet. jBrandes.FJJJ.

210. FrPoulsen.F.31. -niinister, en. den
øverste ansvarlige leder af statens pengevæsen.

Bagges.NK.167. Jeg har to Gange hen-
vendt mig . . til Finansministeren; to Aar
i Træk svarte man . . at der ikke var
Penge åext\\..Brandes.T.121. EHenrichs.MF.
11.103. jf. (uegl): Sigbrit var en af de
dygtigste Finansministre, Danmark har
elet.TroelsL.XII.232. -ministerium, et.

siden 1848 : centraladministrationens kontorer

for statens finanser, Kundg.^*/nl848. Sal.

IV.933. -operation, en. (fagl.) foran-
staltning, der tilsigter en forbedring af et

samfunds, et privat selskabs ell. en privat-
mands økonomiske forhold. Leth.(1800).87,
man (gør) lutter Finantsoperationer, for
at vorde rigere, end man er. Ørst.Br.I.104.
Fyrstinden var falden i Hænderne paa
ham som Offer for en eller anden Finants-
operation. 5er^s.PP.595. SaUVIII.51. jf.:
Det Hele vil altsaa simpelthen være et
Regnestykke, en Finansoperation: ved at

10 opspare min Ungdom og sætte den paa
Rente, skal jeg faa den fordoblet. Gold-
schm.VI.213. \\(dagl., spøg.) heldig finansiel
forholds7-egel; indbringende forehavende, det
var ikke just nogen finansoperation for
mig

i
-selskab, et. [2] {efter eng. finan-

cial trust; Y, l.br.) aktieselskab (bank), hvis

hovedvirksomhed er børsforretning og finan-
siering af industrielle foretagender. SaU
VIII.51. -told, en. (polit.) told, hvis eneste

20 formaal er at skaffe staten indtægter; finan-
siel told (mods. Beskyttelsestold^. OBang.
S.18. Sal.IX.381. -udvalg, et. siden 1849:
den lovgivende forsamlings udvalg til særlig

drøftelse af finanslovforslaget, siden 1866
især folketingets udvalg (jf. -komitéj. Krie-
ger.(FruHeib.B.I.90). af Folketingets Fi-
nansudvalg havde han været Medlem siden
1865. EHenrichs.MF.I.165. -videnskab,
en. læren om forvaltning af det offentliges

30 midler. VSO. Hage.^185. -væsen, et. for-
valtningen af offentlige midler. vAph.(17S9).
FrSneed.1.99. SaUVIlI.55.
fin-brænde, v. [II.l] <Bt rense urent

sølv ved smeltning, saa at det bliver til fint

sølv; raffinere. Saaby.'' især som vbs.: (det

smeltede sølv) indeholder endnu nogle Pro-
cent fremmede Metaller, som man bort-
skaffer ved . . Finbrændingen. (>p/!J5.*

III.213. -bred, et. se Fintbrød.
40 Pind, subst. (vbs. til IV. finde; nu kun

jy.) 1) til IV. finde 1: Moth.F165. ||
især i

forb. gaa paa find, finde orme til mading.
EPont.Atlas.V.251. Feilb. 2) tillY.tmåe 7:

fornemmelse; følelse, i forb. faa et find
af (noget), faa (noget) at føle, mærke. Moth.
F165. MDL. Feilb. || Give Nogen en Find
af noget o: give ham en Snert, en Skose.
MDL.

I. Finde, en. se III. Finne.
50 II. Finde, en. se IV. Finne.

III. Finde, en. .se Fjende.
IV. finde, V. ['fena] præs. -er ['fen'ar]

(IIøysg.AG.89); præt. fandt [fan'd] (smst),

flt. (foræld.) funde ["fons] (Holb.Hh.I.SlL
Oehl.DM.102. FLMøll.(MO.)); part. fundet
[ifonaq (Høysq.AG.89) ell. (især CP ell.jy.)

funden (som fk.: lMakk.2.52. Holb.Kh.632.
Hauch.DV. III. 114. ogs. (nu kun jy.) efter

være m. subj. i intk. ell. flt., ell. efter have:
60 Moth.^F169. Høysg.AG.89. (}ram.Breve.48.

JPJac.I.103); om dep. part. se B. vbs. f -else

(Moth.F166. VSO.), -ing (s. d.), jf Find,

Pindsel. (æda. finnæ, oldn. finna, en^^.find, ty.

finden, got. finj)an; grundbet. synes at være:

gaa for at søge; bet. 6 skyldes paavirkn. fra
ty.; jf. befinde, hitte)



985 finde finde 986

A. h'ugt trans.

1) bringe noget skjult ell. hidtil ukendt for
dagen, l.l) faa fat paa noget, der har
været borte, og som man har ledt efter.
de udsendte 50 Mænd, og de ledte i tre

Dage, men de fandt ham ikke. 2Kg.2.1 7.

mand skal lenge leede, førend mand fin-

der 2 Skilling paa Gaden. Eolb.llJ.II.5.

man finder just ikke aUetiider en Ting
hvor man lagde den. Biehl.DQJV.299. Jeg lo

tænkte nu kun paa, at finde Arete igien,

og at komme ind i Templet ved hendes
me\^.Eio.(1914)J.71. *jeg

|
Søger og søger,

men finder ham ei. HeibJ)v.25. *Jeg søgte,

ak! men fandt det ei.Winth.Haandt.22.
ordspr.: Han finder bedst, som har lagt
det. Mau.213oa. finde frem: Jeg finder
gamle Regninger frem af forskellige Lom-
mer. KLars.Ci.107. (overf.:) Var der ikke
Stemmer, som famlende fandt deres Mo- 20

dersmål frem efter mange Års fremmed
Tale? Børd.HS.20. jf. (sj.): efter en kort
Forlegenhed fandt han dog frem med, at

han var varm og gerne vilde have en
Drik \aaå.I)rachm.VD.124. || bUledl, i

udtr. som jeg skal nok finde ham,
(foræld.) jeg skal nok faa fat i ham og hævne
mig paa ham, ramme ham. tack min Alder,
som hindrer mig, at hævne paa Steden
den Affront (o: tort) du giør mig, jeg skal 30

derfor nock alligevel vide at finde dig.

Kom Grønneg.II.64. VSO. de hjalp mig saa
Gud finde dem for det (o: hjalp kun slet).

JPJac.1.54.
II

m. abstr. obj.; i udtr. som
finde ord, udtryk for noget, se Ord,
Udtryk, finde den ubekendte størrelse i en
ligning \jf. (nu kun bibl.): derfor haver din
Tjener fundet sit Hjerte (o: faaet mod; Vul-
gata: invenit cor suumj til at bede denne
Bøn til dig.2Sam.7.27. i udtr. som finde 40

raad, udvej: 'Nu, Kone! sagde han saa
glad,

I
Nu veed jeg Raad at finde. Thaar.PB.

51. (gud) vil en Udvej finde
|
For dig, som

glipper e].Grtindtv.SS.III.102.jf.:(de skrift-

kloge) fandt ikke, hvad de skulde giøre; thi

alt Folket hængte ved (Jesus), og hørte
ham. Luc.19.48.

||
(videre udvikling af udtr.

finde raad, udveje i forb. m. adv. ell.præp.:

finde (noget) op (nu: opfinde^. 1. gøre en
opfindelse. Husker De ikke de Penge, jeg 50
fik af Franklin for den Maskine, som De
havde fundet op.IIauch.VI.291. 2. især
m. h. t. fantastisk beretning olgn.: opdigte.

finde en Løgn op. F50. Vi maae finde
Noget op, der kan skaffe os Ret til at
være \ieT.Rauch.IY.116. finde paa (no-
get). 1. komme i tanker om noget, man kan
foretage sig olgn. (især om nyt, overraskende,
interessant olgn.); optænke; udfinde, jeg vil

fremsætte for Eder en mørk Tale ; dersom 60
I forklare mig den i disse syv Gjestebuds
Dage, og finde derpaa, da vil jeg give
Eder tredive Skjorter. Dom.14.12. Det har
været en Canaille, Henrick der først har
fundet paa, at mand skulde betale Gield.
Holb.llJJ.6. *gode Bønner kand jeg nu

ey finde paa. Falst.0vid.80. Af alt, hvad
Rusland . . kunde finde paa at gøre, var
dette Felttog sikkert det dummeste. Bran-
des.X.569. 'han kan . . finde paa tusinde
Løjer. IngvBond. (Myrebogen. Nr.l. (1908).
103). jf. (spøg.): Golfstrømmen . . havde
fundet paa at forandre sit Løb. Pont.KS.70.
(abs.:) Vordende Husmødre har lige saa
megen Ret til at være med i Legen (0:
en konkurrence), og vi glæder os ikke
mindst til at se hvad de unge Damer vil

finde paa . . Det gælder jo om at finde paa.
P0VV1I914.?. 2. (1. br.) komme i tanker om
noget, man har vidst, men atter glemt. Det var
mig ikke mueligt at finde (alm.: komme)
paa hans Navn. K/SO. 1.2) tilfældigt blive
opmærksom paa noget (især: som ikke be-

finder sig paa sin rette plads); hitte; op-
dage noget, man hidtil ikke har kendt. Guld
og Sølv, som findis enten i Høje, eUer
efter Ploven . . det hør Kongen aileene
til. DL.5—9—3. (han) spurte Folk om ingen
havde fundet hans Hoved, som hånd havde
tabt. Holb.JepJI.3. *Naturens Søn,

|
ukiendt

i Løn . .
I
ham vil vi hædre,

|
han skal

atter findel Oehl.Digte.(1803).81. Der er
fundet en rig Sølvmine. MO. Kontoret for
fundne Sager. TelefB.1921/22.90. talem.:

noget, som man ikke finder under enhver
busk, se Busk 2. || finde vej ell. (med nær-
mere bestemmelse) finde vejen (til), opdage
den rette vej. *Paradiset!

|
Veien tU deta

Port ieg iandt. Ing.ESE.VI.25o. Heibæoet.
III.445. Feilb. FrPoulsen.'EH.184.jf.: (bæk-
ken) finder (0: baner sig) Vej ud til Vester-
havet. LFeilb.SS.18. H om opdagelse af hidtil

ukendt land. Lande og Øer, som i vore Tider
ere fundne. FSO. 'Viinland, som engang

|

To norske Kæmper funde. Oehl.DM.102.^
Oitosen.VHJ.54. i) talem.: det er fundet
(for den pris) (olgn.), det er et enestaaende
held at erhverve sig varen til en saa billig pris;
det er et „fund". Det (hus) er fundet for det
Kiøh. FastingJ'.1.175. *(blomster) i Farven
dejlige, men just ej „fundne" (o: billige)

—
, I

thi Prisen for sUgt Drivhus er ret
stor. Drachm.DJJ.403. 1 Kr. Stykket, det er
det hele — det er funden for disse Penge.
CChristensen-Ordrup.Trækfugle.(1905).13.jf.

f: Hånd fandt det for de jpenge. Moth.F
162.

II (efter ty. gefundenes fressen; 1. br.:)

saadanne Forbud var funden Føde for
mindre samvittighedsfulde Demagoger, fl'

Schicanenfliigel.Wergeland.(1877). 85. jf. m.
sa. bet. en funden Bid. BubotcDa.litt.Kritik.

(1921).197.

2) mer ell. mindre uegl. anv. af bet. 1:

(tilfældigt) støde paa noget; forefinde;
træffe. 2.1) m. et subst. ell. pron. som obj.

(i pass.: subj.). (fjenderne) havde tænkt
med deres mængde at opsluge den lille

hob, de fandt for sig. Holb.DNB.242. For
alt dette har jeg at takke min Fetter Niels
Christensen, hvor finder mand mange slige

Fetteie. sa.llJJV.6. I Byerne tør ingen,,

i hvor Fornemme han er, lade sig finder
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om Natten paa Gaderne, uden Fare for

at vorde greben og straffet. OeconT.VI.24.
*I Indien man finder Drager,

|
Som man-

gen megen Skræk indjager. Aftc.S, *Selv
midt i Ægypten man finder

| Til Lykke
dog Hjerte hos Kvinder I Gfundtv.SS.II.77.
L. var gaaet ind med den Plan (at) kjøbe
en Daase Sardiner . . Og, hvis han kun
fandt den lille Tøs, vilde han raabe sin
Bestilling højt ud. -ScAand.-eS.5^4. || overf.:

finde en ven (olgn.) i en, erfare, at no-
gen er en venligsindet. 'Hvis du est en af

Kongens Kæmper, finder du | I ham en
Broder, som kan bedre hielpe dig. Oehl.

Aml.190. finde vanskelighed (hindring)
olgn., støde paa hindringer olgn. (det) vilde
finde sin store Vanskelighed. Stampe.1.372.
Da han nu tillige fremviste Franklins Brev,
saa fandt denne Sag ikke nogen synderlig
Vanskelighed. IfaMcfe.FJ. 508. finde sin
rigtighed, se Rigtighed. || finde hin-
anden, mødes i gensidig sympati for hin-

anden ell. for en fælles sag; blive venner.

Jeg tager det som en sand Lykke for mig,
at vi To (o : G. og Bjørnson) nu have fun-
det hinanden. Ooldschm.(Edda.XlV.(1920).
281).

II
(nu næppe hr.) i pass. m. reciprok

bet: mødes. *Vi sees! Selv Døden skiller

kort de Gode; | Hist findes de, og skilles

aldrig meer. Oehl.L.1.303. noget efter gik
Herdis ned til Stranden, hvor Thorvald saa
tidt havde siddet . , der fandtes de atter

og taledes nu længere yed. Hauch.V.196.
ordspr.: hvor to yndes, de vel (ell. altid^

findes, se ynde. (sj.) refl.: Hauch.SD.I.lO. 2.2)

m, obj. og tilstandsbetegnelse. Jeg fandt ham
munter, bedrøvet. FSO. jeg fandt ham i

færd med at skrive et brev
j
m. tilstands-

betegnelse i præs. part. ell. (dagl.) inf. : han
kom til Disciplene, og fandt aem sovende.
Matth.26.40. (jeg) fandt ham sidde Vagt
paa min Trappe. Rahb.Tilsk.l793.85. Frits
fandt mig sidde der og fortvivle. Oehl.

XVII.9. Han fandt ham siddende . . mel-
lem Regnskaber over Folkeløn. CBemh.
NF.I1.229. En Aften fandt Karlen . . en
Dreng ligge (Goldschm.I.121: liggende

j

bevidstløs paa Gulvet. Goldschm.EnJøde.
(1845).124. JPJac.1.259. (jeg) fandt ham
gående og pløje, løbende og lege. ilfiA;-

kels.Ordf.57 . 2.3) f paagribe i en ulovlig ell.

dadelværdig handling; gribe, (især m. flg.

i). Om nogen tyv bliver funden (1871:
grebenj, i det hånd hryåer ind. 2Mos.22.

2

(Chr.VI). Ingen maatte . . i nogen Usøm-
melighed lade sig finde under Straf. Holb.
Berg.279. At finde een i Løgn. F/SO.

3) {egl. udviklet af udtr. finde vej u. bet.

1.2) m. adv. ell. (sj.) præp.-led: (søge at)
komme ell. naa hen til et sted (især: med
besvær ell. anstrengelse). 3.l) i egl. bet. *Kun
(Baldurs) Skygge fandt herned. Oehl.BG.
211. Kudsken (kom) tilbage og berettede:
at vi befandt os ved Kanten af en Skov
. . og at han snart skulde finde hjem.
Blich.III.109. tumlende og famlende fandt

(jeg) til FoTten.Winth.Mor8k.30. (den be-
rusede) stødte . . med Albuerne en Dør op
og fandt frem til en Seng, hvorpaa han
kastede sig. Bang.GH.238. Der blev byg-
get overmaade meget i og omkring Fisker-
lejet; Københavnerne var begyndt at finde
dernd. KLars.DM.30. 3.2) over/", finde ud
af noget (f finde noget ud. Holb.Jep.II.l.
Pram^Iyers.1785.32). HCAnd.VI.97), (egl.)

10 finde vej ud (o: af sine tanker, overvejelser);

være i stand til at forstaa (noget) (jf. ud-
finde/ Vi Danske sige om hvad vi ikke
kunne hitte Rede i eller finde ud af, at
det er, som det var chatolsk. jBa^r^res.L.IJ.

169. Ingen kan finde ud af dette ind-
viklede Tøi. FSO. man satte alt ind paa
at finde ud af, hvorledes det i Fremtiden
vilde være muligt at beskæftige de Blinde.
BerlTid.'^yil922.M.3.sp.l. talem.: hverken

20 kunne finde ud eller ind, ikke kunne
klare sig i en situation, især (egl.) m. h. t.

at finde vej, orientere sig olgn. inden han
veed et Ord deraf, sidder han fast i Moser
. . og hverken kan finde ud eller ind.
Schytte.IB.II.449. jeg sank i opblødt Jord
lige til Anklerne, snublede over Mur-
brokker og . . kunde (hverken) finde ud
eller ind. Schand.F.435. finde sig ind i

(jf. bet. 14.2^ (sj.) indpasse sig i; tilpasse sig

30 efter. Mangel paa Taalmodighed til at
kunne finde sig ind i Livsforholdene. Kierk.
XIII.55.

4) (overf. anv. af bet. 1; især {9) faa
noget til del ell. erhverve sig noget (især : ved
skæbnens tilskikkelse ell. som følge af en na-
turlig udvikling); opnaa; især m. h. t. noget,

man søger ell. ønsker. Beder, saa skal Eder
gives; søger, saa skulle I iinde.Matth.7.7.
•Trøst og Haab og Mod forsvinde,

| Hvor,
40 ak hvor er Hjælp at finde ? SalmHj.464.3.

lad den redelige Arbeider finde sin Løn,
Enker og Faderløse finde Trøst. Mynst.
Præd.(1835).25. min Fader . . fandt sit

Ophold ved at undervise. Blich. IV. 264.
han (havde) fundet Tid til paa nogle Dage
at sysselsætte sig med en Undersøgelse.
Hauch.VI.9. især i faste forb. som finde
anvendelse, bifald, fred, hvile ('set*,

disse ord), finde naade for ens øjne,
50 se Naade. finde sin regning, se Reb-

ning, finde sted, se Sted. m. person-obj.:

der er ingen Vahrer udi en Kiøbmands
Bod, hvor unyttige de end ere, der jo

finde Kiøbere. Holb.Hh.II.l. da kuns vittig

Ondskab (gjorde) Lykke, fandt grundigt
Skrivt ingen Forlægger. NordBrun.LS.314.
Løfter en Hest, som skal sælges, Ørene,
naar den trækkes ud af Stalden, er det
et Tegn paa, at den vil finde en Kiøber.

60 Thiele.III.55. || m. h. t. noget, man ikke søger;

i forb. som finde døden, sin død, sin
grav, se u. I. Død 1.2, Grav.

5) m. h. t. resultatet af tankevirksomhed,

følgen af en overvejelse, undersøgelse olgn.: er-

fare (1); konstatere; faa at se; mærke;
i pass. ofte: vise sig. 5.1) (jf. befinde 2.1

;
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-Mfcr Qi) m. en sætn. ell. inf. som dbj.: iagt-
tage; bemærke; ogs.: indse rigtigheden af;
erkende; synes. Da de kom nærmere,
fandt Yrsa, at det var virkelig saa. Oehl.

BrS.221. Jeg fandt, at han havde Ret.

VSO. (enhver) vilde finde med mig, at

De synger (sangen) ligesaa smukt som
hwa..Heib.Poet.Y.188. det fandtes, at Baa-
den var overlastet. JTPa/wdan-^rJ85. det

jf.: han fandt for raadeligt at slutte

et Forbund med YxdiDkcig. Eolh.Kh.l001.
2. (ofte nedsæt.) m. h. t. et mere ell. mindre
tilfældigt ell. vilkaarligt indfald: have lyst

til; more sig (med). KomGrønnegJ.IJ201.
han maae have frie Boepæl paa hvilken
af Gaardene han finder for godt. Stampe.
IV.9. Oehl.HJ.55. De skal vidne forVerden,
at Mirabeau ikke var saa stor en Egoist,

Syn fandt hun var det deiligste. HCAnd. lo som hans Fjender finde for godt at ud
V.86. Jeg har fundet, at det var min
Skyldighed personlig at underrette Dem
derom. Pont.LP.VIIL261. Vi have ..fun-
det, at denne Mand er (1819: befundet
denne Mand at være^ en Pest. ApG.24.5
(1907). 5^) (jf. befinde 22) m. subst. ell.

pron. som obj. (i pass.: subj.). der blev .

.

ikke funden Sviig i hans Mund. lPet.2.22.

de kastede et bly-lod ned, og fandt ^iSi 9:

sirede. Hauch.yiIJ.06. e. br. 5.4) CP m. obj.

(x pass.: subj.) og inf.: d. s. s. befinde 2.4;

oftest i pass. Bet begribes let, at hiin
Lovbog, naar man vil gjøre vor Tids-
alders Fordringer til Madestok, maa fin-

des at have en Mængde Mangler. J.iSØr-

8ted.HaandbJ.8. Da Fabricius spurgte ham,
hvad det var for et Stykke, kunde han
ikke huske det, men sagde, at det var paa

havde; 1907: fik^ tyve favne. 4pG^~27^8 20 Vers. Det fandtes da at være „Amors Genie-
(Chr.VI). i faste forb. som finde bund
<i), fin ae smag i, se I. Bund 3, Smag; fin-
de anledning, foranledning, grund
(til), se tt. Anledning 2.i osv. finde noget
(ondt) i (noget) olgn., (især m. nægtdse)
indse, at der er noget forkasteligt i ens ad-

færd olgn. 'Der gives ei en Sjæl saa stiv,
|

Der finder Noget i 'et.Winth.1.260. (Lud-
vig XIV) personlig fandt intet Ondt i

streger". PVJac. Breve. 125. (hun) fandtes
(1819: befandtes^ . . at være frugtsomme-
lig. MattA. i. i8 fi 90?;. j/. f: »Strax efter
hende fandtes Een | For Retten frem at

komme,
|
Med Bolter om det eene Been, I

Og Vers udi sin Lomme. BeenbJIJ22.
J|

(nu sjældnere) i aktiv. ApG.24.5 (Chr.Vl;
se u. befinde 2.i). Jeg summerede denne
første Dags Indtægter og fandt dem over-

Tartufe". Brandes.(Pol."Iil922.9.sp.5). 5^) 30 stige en heel Maaneds i Kiøbenhavn.
m. obj. (i pass.: subj.) og en bestemmelse,

der angiver den beskaffenhed, man finder hos
obj. : d. s. s. befinde 2jj. Madame la Fleche,
en fornemme Fransk Dame, har fundet
mig for god til at være her i Landet, og
derfor taget mig med sig til Frankerig.
Holb.Jean.V.6. Hun maa være forsikkret,
MademoiseUe, at jeg skal findes taknem-
melig derfor. sa.DR.1.5. 'En Abekat blandt

Bagges.LJ.273. jeg havde aldrig tænkt
paa, at det skulde være saa vanskeligt .

.

som jeg nu fandt det at være. Crylb.lV.42.

5.5) {videre udvikling af bet. 5:s;jur., nu 1. br.)

dømme; kende (skylduf eU. uskyldig) (jf.
frifinde). Fogden (skal) finde ham sagis-
løs Hiem igien. DZ/.fi

—

21—1. finde én til

straf . Moth.Fl64. Overretten fandt ham
uskyldig. FSO. Q m. overgang til bet. 5ji: f

Dyrene
]
Meest findes liig et Menneske. 40 finde ret, kende forret, (dommermagten)

Abc.8. 'dejligst vi finde, ved Vugge og
Grav,

(
Den blommede Mark i det bøl-

gende Yi2iV.GTundtv.PS.V.64. Davids.KK.
201. „Jeg spørger, hvad De synes om
hende?" — „Jeg finder hende rigtig pæn."
Pont.LP.VII.102. finde en Regning rigtig.

Ludv.100. blive vejet og fundet for
let, se veje. |] m. præp.- ell. konj.-bestem-
mere ell. adv. han fandt det i sin Fordeel at

understøtte Knud. Molb.DH.II.254. Hvor- 50 som deres
ledes finder De (0: en dyrlæge) Hoppen
iddig? Heib.Poet.VII. 35. Lader eder dog
ikke findes (1819: befinde^ som de, der
endog ville stride mod Gud. ApG. 5. 39
(1907). II

finde for godt (sj. finde for
bedst. Suhm.1.93). 1. (nu 1. br.) anse for
rigtigt, passende ell. heldigt. Vi Raadsherre
har fundet for got, efter de fleeste Vo-
tumer, at, saasom det er en stor Synd, at

overdrages til faste, beskikkede Dommere
saaledes, at Retten i sidste Instants skulde
findes af en kongelig Kammerret. CPalM.
0.386. 5.6) (nu næppe br.) refl.: vise sig;
komme for en dag. Det vil maaskee
finde sig, at denne Begrændsning ikke er
saa snæver, som den ved første Øiekast
maatte synes. Ørsf.77.96. Det fandt sig
virkelig, at de . . ikke vare saa slemme.

Kraftsprog lod formode.
Blich.III.342. (de) meddeelte hinanden
deres Navne; men det fandt sig, at den
Ene aldeles ikke kj endte noget til den
Andens Familie. Heib.Poet.X.96.

6) m. h. t. sjælelig tilstand: nære følelse
af lyst ell. ulyst; føle. 6.1) iscer m. abstr.

subsi, som obj. alting i Verden finder hos
sig Elskov endogsaa u-mælende Beester.
Holb.Kandst.1.3. dend nagende lengsel

sætte sig imod sine Forældres Villie, da eo forliebte folck gierne finder. KomGrønneg.
er best, at Jomfrue Elsebet slaar den anden
Kierlighed af sit Sind. HolbJean.II.3. (gud)
kand Tigesaavel redde mig, som han har
fundet for godt at straffe og bedrøve mig.
Itobinson.1.242. om D. K. Maj. saa aller-

naadigst finder for got. LangebekJBreve.119.

III.423. jeg finder og fornemmer det
self saaledes. Gram.Breve.249. som (ung)
fandt han en saa afgjort Modbydelighed
for Livet . . i sin Faders Hus, at man næ-
sten aldrig saae ham der. Ing.EF.V. 140.

II nu kun t visse faste forb. som finde be-
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hag, fornøjelse, glæde, mishag (i

noget), se u. disse ord. 6.2) CP refl. m. til-

standsbetegnelse. *Den Hierte har som Staal

hvis Øyne icke rinder,
|
Natur som Ti-

ger, der sig ey bevæget finder,
|
Af hen-

des KlsLgemsLal. Holb.Faars.246. Slagfidur
fandt sig betaget af den vellystigste Hi-
gen. OeM.YS.23. Frøkenen fandt sig me-
get lykkelig ved disse Yttringer. Gylb.lII.

8. 8.3) m.obj.: beføle (.//". befinde 5;. *Tit
(siger hånd) hånd fik en deylig Haand at
finde,

|
Ved det, hånd lod som hånd paa

hendis Demant saae.Falst.0vid.45. Doctoren
fandt hans Puls. F/SO. jf.; Sådan noget sku
du'n (o: du ikke) sige til din husbond;
ellers skal jeg sådan finde dig på din
arm, at du'n skal tro andet, end at det
var et gammelt øg, der bed dig. Hjortø.IU.

160. Snart fandt Erik saavel som Niels sig lo 53. \\ ved beføling overbevise sig om tilstede-

hjemme i Konsulens gæstfri Hus.JPJac
11.166. finde sig foranlediget til, se for-

anledige. 6.3) t forb. finde til (noget) (jf.
bet. 1.2). den Viise finder . . til større Be-
kymring over sin Skrøbelighed . . end han
fornemmer Glæde over sin Fuldkommen
hed. Eilsch.F.171. *min Siæl

|
Fandt intet

til Roe. Pra'm.Stærk.24.

7) (nu næppe br.) m.h.t.et sanseindtryk:

væreisen af noget Paa den Slags Køer kan
man ikke finde Kalven førend omtrent
fjorten Dage før de kjælve. AntNiels.FL^
11.17. især m. h. t. høns (ænder osv.) i forb.
som finde høns (f til høns. VSO.), ved
beføling undersøge, om en høne skal lægge
æg. Moth.F162. Find tU Hønen, om den
har Æg. VSO. Vi holdt indtU en Snes
Høns. De blev hver Dag fundet, d. v. s.

mærke; fornemme; føle. 7.1) m. obi., be- 20 undersøgt, om de skulde lægge Æg: „Haar
staaende afsubst., pron. ell. at-sætn. Jeg finder

ei den smerte. Moth.F162. Jeg fandt . . altid

Hierteklemmelse saa tit jeg drak Coffee.
Holb.Bars.II.3. *Jeg, som aftnægtig neppe
mere finder

|
Mit svage Aandedræt. Æw.

11.16. Han vovede paa . . at spise Smørre-
brød med Kjød, og fandt ingen videre
Ulejlighed. Goldschm.I.133. den meste Deel
(0: de fleste) kan ligesom finde paa sig

du fundet Høns?" kunde det hedde. Sjæll
Bond.86. Børnene skulde plukke Grønt til

Grisen, „finde" Hønsene om Morgenen,
malke Geden o. s. v. ZakNiels.Fort.238. 8.4>

i forb. finde sig for, famle sig frem ; føle

sig for. Moth.F163. I Mørke maa man finde
sig for. VSO. Thorsen. 134. jf. (sj.) : (den gyld-
ne traad, der førte opad) havde nan sluppet
for selv at finde sig fiem. JPJac.I.91.

selv, at, naar det rigtig kom til Stykket 30 f overf.: søge at faa noget at vide ved for-

(0: i krig), saa vilde de løbe deres Vei
Schack. 27.

)|
(overf.) i forb. faa (noget)

at finde, tsær som trusel. Hånd skal fåe

at finde hvad jeg formåer. Moth.F162.
Den som handler ilde, vil ufejlbarligen
få det at finde, om det end kan vare
længe. Rask.De ti Vezirer.(1829).69. *at mit
Sværd forstod sin Dont,

|
Fik Perserne

at finde. Grundtv.Krøn.20. faa kærlig-

sigtigt at udfritte; føle sig for. Jeg vilde
finde mig for, om han havde noget der-
imod. VSO.
R. pass. brugt dep.

||
part. (sj.) fundets

(ADJørg.1.407), (1. br.) fandtes' (Brandes.
III.705. Fleuron.SK.169) ; formen undgaas
helst ved omskrivning.

9) (udviklet af bet. 1, men nu uden tilknyt-

ning dertil) CP være til; eksistere. Mun-
hedenat finde, se Kærlighed. 7.2) f„End- 40 kelefs Kloster haver ligget der, som endnu
nu undertiden i Talespr." Xevm.j i forb.

finde til (noget), (især m. nægtelse) føle,

mærke, fornemme til (noget), en maadelig
Penge-Straf, som en Riig finder lidet til,

kand ødelegge en Fattig. Holb.NF.II.102.
Natten var mørk, taaget, og kold, men
jeg fandt paa denne Tiid intet dertil. Pa-
mela.I.420. (vi) fandt ikke til mindste Mø-
dighed. Bagges.L.II.338. Det Slag fandt jeg

Gaden findes, kalden Munkelefs Gaden.
Holb.Berg.58. *Et Næshorn findes ej hos
os;

I

Man kalder det Rinoceros. ^6c.i^.
*Du har sagt med smeltet Bryst,

|
At i

Hiemmet ene findes
|
Rolighedens stille

Lyst. Oehl.L.I.240. *Hos danske . . findes
det daglige Brød

|
Ej mindre i Fattig-

mands H^e. Grundtv.PS.V.64. *Han var
den stærkeste Gut, som fandtes,

|
Fra han

intet til. VSO. jf. : *Tag Skaalen een. Jeg 50 blev fød'. Drachm.SH.68. Dette storartede
meer ei til mig selv kan finde (o: jeg
er ved at besvime). Wess.58.

8) (nu kun sjæll.) anvende følesansen;
føle. 8.1) uden obj. *Naar alle mine Sinde
(0: sanser) |

Mig ikke lyde meer,
| Naar

Haanden ey kand finde,
|
Og Øyet ikke

seer. Brors.275. La Jørgen komme hen og
finde. Hjortø.HE.24. 8.2) m. adv. ell. præp.
han fandt paa Pulsen, der ikke stod ham

Mindesmærke (o: en runehøj) . . findes ved
Landsbyen Strø.Wim.l35.\\være skrevet elL

trykt (omtalt) i en bog olgn.; staa, der fin-

des i Skrifterne, at Propheten Jeremias
befalede dem, som bleve bortførte, at tage
af Ilden. 2Makk.2.1. hvad videre kan være
at sige . . dét findes i det tølgende.Høysg.
AG.8.C brugt refl. m. særlige betydninger (om

meget an. Biehl.DQ.IV.357. Ew.II.75. „Se 60 refl. brug se endvidere u. bet. 2.1 slutn., 3.2^

efter, om Krudtet paa Panden er godt
tørtl" . . „Panden kan være vaad. Kom
her og lad mig finde ad ! — Jo, hun futter

nok af." ZakNiels.K.16. han stod og fandt

på æggen, så det bi'une slibestensvand
rendte ham ned over fingrene. ir/orfø..ffjE'.

slutn., 5.6, 6.2 og 8.4J.

10) i forb. m. en maades- ell. artsbestem-

melse: befinde sig (S) i en vis tilstand, paa
en vis maade. lO.l) (nu 1. br.) m. tilstanden

betegnet ved et adj. *0 Gud hvor jammer-
lig

I

Din Kirke-Ager sig
|
I disse Tider
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r

I

finder (SdlmHusdSoJ. : befinder). Kingo.?,

(jeg) har læst (hans) Skrifter, og funden
mie mægteligen bekræftet og bestyrket
ved dem. OeconT.VI.éO. han fandt sig for

svag til at modstaae en dobbelt Fiende.
MolbJ)H.II.327. Hun betragter det som
et Nederlag, om hun end finder sig lykke-
ligere end løT.Kier]i.VI.289. Sagen var,

at han nok egenlig fandt sig så temme-
lig desorienteret med Hensyn til Stridens
springende Vvækt. Blautn.Sk.49. m. over-

gang til bet. 11: Nu vil vi see, hvordan
hånd bær sig ad, naar hånd vaagier op,

og finder sig hengenåe.HolbJepJV.6. hun
finder sig ene med Gubben. Oehl.AVJ9.
10^) m. ttlstanden betegnet ved adv.: føle sig

(vel) til pas, ved (godt osv.) heWrea; være
vel (ilde osv.) til mode, tilfreds. Strax efter

at de tvende Enker havde . . drukket dette
Thevand . . fandt de sig ilde. Stampe.I.331.
mit Humeur (er) fortræffeligt, og jeg fin-

der mig saa vel. Molb.Breve.27. \temmer
du lidt din Fordring ned, I Saa vil du
finde dig vel derved. HeibJ'oet.X.223. Nu
finder jeg mig . . bedre i Byen. Brøchner.
Br.83. velkommen hos os . . Jeg haaber
hjertefigt. De vil finde Dem vel i vort
nus. EsmJj202. |] nu næsten kun i forh.

finde sig til rette, se Ret-
Il) (nu si.) i forb. m. en stedsbestemmelse:

være et eU. andet sted; opholde sig; be-
finde sig (4a). jeg (har) icke draget Be-
tænckning i at finde mig her alleene med
\er.Koniw-ønnegJI.266. Allerede den første

Dag, da vi igjen fandt os sammen paa
Skibet, hændte det sig. Gylb.VI.4. han
gaar gennem den mørke Gang forbi Ste-
gerset — mener at aabne Døren ud til

Haven, men finder sig i et Kammer med
et halm-redt Sengested. Drachm.EW.133.

12) t (især i forb. m. præp. ell. adv.) ind-
finde sig. jeg (har) begyndt at finde mig
i de Fattiges Direktørers Sammenkomster.
CiH70o.(KbhDipl.V.793). finde sig ind
(nu: indfinde sig), give møde; møde op.

•Alle Folkes Fryd og Trøst, | Fandt sig
hos os ind omsider. Brors.4. jeg (begyndte)
nogenledes at trøste mig selv og at for-

I'age
af mit Sind alle de kummerfige Tan-

:er . . endskiønt de undertiden fandt sig
ind igien. PamelaJ.241. At finde sig ind
for Retten. FSO. || om tidspunkt, begivenhed
olgn.: den Leylighed, som nu og ellers

aldrig havde fundet sig.EPont.AtlasJI.bl'-.

13) (nu næppe br.) i udtr. som det fin-
der sig (nok), det skal (nok) gaa i orden,
i lave, give sig. Moth.F162. 'Saa snart I

bUver gift, min Mære lille Pige!
|
Saa

finder det sig nok med eders Brek og
Brøst. TFadsfc.76. *Taalmodighed, min Ven!
det vil sig Unde. BaggesJPV.il. 3eg skal
bestille Vogn og Postheste, som skal holde
her i Nærheden; Resten finder sig af sig
seW.EeibJ'oet.VIIJ27. D&S.

14) særlige forb. m. adv. ell. præp. 14.1)

(nu næppe br.) i forb. finde sig af med

IV. Rentrykt »/s 1922

(nogen), affinde sig (2) med. MothJFl68.
Ved en liden Pengesum fandt han sig af

med hende. VSO. Mau.1.219. 14.2) finde
sig i (noget), slaa sig til taals med (de
givne omstændigheder); skikke sig i (noget);

m. h. t. overmagt, Jiaan olgn.: lade sig (noget)

byde. Jeg kand ikke finde mig i dit væsen.
M.othJ'163. 'Jeg pleier . . | At finde mig
i Alt med stille Taal. Oehl.VII.60. En tr^

10 jovialt paa Skuldren og sagde, man maatte
finde sig i, hvad der blev En undt. Gold-
schm.VIII.21. Gid I vilde finde eder i

(1819: holde . . tilgodey en Smule Daar-
skab af mig\2Cor.llJ(1907). jf. (sj.): Ger-
ne finde I eder jo i (1819: fordrage I jo^
Daareme, efterdi I ere Moge. smstJlJ9
(1907).

t Finde-barn, et. [FV.lj] hittebarn.

MothJ'165. VSO. t-brev, et \lV2sslutn.]

20 ^ (jf. -sted 2). (eskadrechefen) skal give
hver Skibs Chef et Finde -Brev, hvori
Rendés-Vous, eller Finde-Stædet, for Ski-
bene er fastsat, paa det de kunde vide at

samles, i Fald de ved ondt Vejr skulde
rage fra hinanden. SøkrigsA.(17o2).§3. Har-
boe.MarOJ.10. f -gods, et. [IV.I.2] hitte-

gods. VSO. MO.
fin-dele, v. [n.3] (især fagl.) dele i

ganske smaa dele ell. partikler. Brænde-
30 viinsbr.196. Disse „Farver" kan . . købes

tørre, saa man selv maa findele dem i

Olien („rive" dem). Haandgem.549. Rad-
saaning og omhyggelig Rensning og Fin-
deling ^ Jorden, iandm^.i. ^.5. under
Luftens Uro og Lysets Flimren tørrede
Jordoverfladen ind og findeltes. FrPoulsen.
HH.59. (overf.:) en Sjæleforskning, der.,
undersøger Følelser, opløser og findeler (o

:

analyserer) dem i Følelseselementer. Bran-
40 des.XI.155. n part. findelt brugt som adj.;

spec. (bot): Findelt Blad, naar Bladet er
flerdobbelt delt, og de enkelte Afsnit ere
meget smaa eller smalle. Rostr.Flora.1.423.

jf. (sj.): Leerskiferen, hvis Bestanddeles
Fiindeelthed, og hvis Schichters Tynd-
hed bevise at den ikkun kunde afsættes
af et roligt Hav. GForchh.DG.31.

|| (1. br.)

om inddeling i mange smaa grupper ell. af-
delinger, ved en (bogsamling) af meget

50 broget Karakter (v^ man ikke) kunne tin-

dele saa stærkt, men maa holde sig til stør-

re Grupper. SvDahl&DumreicherMaandb.f.
Bogsamlere.(1921).145.

f findelig, adj. (ænyd. d. s.; til IV. finde

;

jf. befind(t)Hg) 1) til IV. finde 1: som
(kan) findes eU. er til at finde. MothJ'166.
Det er ikke findeligt paa dette Sted.FSO.
MO. 2) til TV. finde 6 og 7: som kan for-
nemmes; følelig. Han fandt udi sitÆgte-

60 skab den Sorg som er meest findelig (o:

han mistede flere hustruer). CPBotheJIQJ.
37. Saadanne Slag ere ikke engang finde-
fige. VSO.

fl
uegl. : som man kan tage og

føle paa; følelig; ogs.: haandgribelig.
EnfindeUgløgn. Mo/AJ^i66. VSO. Finde-
len, en. (Tv.1.2] {csnyd. d. s.; især jur.)
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(mindre) pengesum éll. anden dusør, som ejer'

manden af en bortkommet ting giver finderen,

naar den bringes til veje (jf. Findings-, Hitte-
løn;. Eolb.NF.(1738).I.195. EtBarnespende
er . . funden paa Gaden, som imod en liden
Findeløn . . kand afhentes. AdrMil762.sp.l6.
Nu skal jeg gjøre Anmeldelse til Politiet,

saa kan Du høre herind i Morgen om
Findeløn. Bergs.GF.11.103. Torp.431.

\\ (1.

br.) m. h. t. fund af andet end tabte ejendele.

Første Finder af Bergverk tilkommer al-

tid . . en Findeløn . . fra 50 til 200 Rdlr.
Nørreg.Privatr.II.lOå. de blev sat til at

grave, fire ved hver Side af Træet. Og dér
fandt de . . en Tønde Guld . . Og glad blev
Herremanden, og han gav Hans Halvdelen
i ¥inåQ\Qin.SvGrundtv.FÆ.LUO. CP Fin-
der, en. til IV. finde 1(.2): person, som fin-

der noget. Holb.Ep.III.lll. Nørreg.Privatr.
11.194 (se u. Findeløn;, af Adresseavisen
erfarer (hun) at en retsindig Finder tro-

lig har bevaret . . hendes Eiendom. Gylb.
(1849).IX.7. (tegnebogen blev) af den ærlige
Finder indleveret paa Politikammeret.
Kierk.XIII.470. Finde-sted, et. 1) [IV.l
ell. 9] {vist efter tg. findeort, jf. ty. fund-ort,
-stelle; især fagl.) sted, hvor noget (kan)
findes ell. forekommer. GForchh. Stoffernes

alm.Chemie.(1834-35).86. Der er paa mang-
foldige Steder ved den danske Øgruppes
sydligere Kyster paavist rige Findesteder
for Flintoldsager. SophMull.V0.19. Sal.XV.
519.

II
spec. (jf. IV. finde 9 slutn.) : sted i bog

olgn., der anføres som bevis; kildested. han
kan paavise Findestederne for den rette

historiske Sandhed. JohsSteenstr. HD. 103.

Wadskiær plejede . . at angive det klassiske
Findested under Teksten.VilhAnd.Erasm.
I. V. 2) [IV.2.1 slutn.} t vL mødested; samlings-

sted (jf. -brev;. SøkrigsA.(1752).p (se u.

-brev;. Harboe.MarO.llO. f Finding, en.

1) vbs. til IV. finde (1). VSO. MO. 2) (konkr.)

hvad man finder; fund. Moth.Fl67.
\\
(særlig

værdifuldt) „fund", den Idee, at bringe
Skioldungepatriarken, Christian den fjerde
. .frem ved denne Leilighed (o: i „Elverhøj"),

er en saadan lykkelig Finding, eller rettere

en saa genial Tanke, at man kunde fristes at

misunde Digteren åen.Bahb.(AfJonasCollins
Papirer.(1871).183). sa.Fort.II.58. f Fin-
dlngs-len, en. [1] d. s. s. Findeløn. vAph.
(1759). VSO. t -ret, en. [2] ret til andel
i et fund. Moth.F167. VSO. MO. f Find-
liné; en. {fra ty. findling) flt. -er ell. -e

(GForchh.DG.94). 1) hittebarn. Moth.F167.

2) (geol.) flytblok. Hvad Steenen angaaer,
da sees denne her til Lands næsten aliene

i nogle smaa afbrudte og løse Stykker
eller saa kaldte Findlinger. EPont.Atlas.1.

423. GForchh.DG.94. f Findsel, en, et.

{ænyd. finzel, gave, belønning; afl. af IV.
finde 1; vist egl: hittegods (jf.Moth.Fl67);
derefter: stykke af strandet hval olgn., som
finderen faar i findeløn, jf. jy. findsling

(Feilb.L289.IV.140), oldnorsk finnanda spik
olgn., finderens andel af en hval) stykke kød.

som, er afflænset ell. afskaaret; humpel;
luns. Moth.^Fl70. En god Flæske Skincke
. . Fik jeg opledt, og deraf flængede jeg
mig toe drøye Finceler. KomGrønneg.I.179.
nndtlis, adj. se fjendtlig.

fine, v.T'fina] -ede. {af II. fin 1.3; jf II.

finere; dagl, spøg.) gøre fin; pynte. (m.
adv. :) „vi skal fines til paa selve Slottet,"

mumlede han. „Oppe i et halvkoldt Gæste-
10 kammer!" AHenningsen.De spedalske.(1903).

125. Hun kunde jo ogsaa faa det gamle
Hus finet svært op. JFalkBønne.NaarKvin-
derstyrer.(1918).117.\\især refl.: pynte sig.

For Jagten her i Smaaland passer det ikke
at fine sig. Bogan.I.41. Wied.CM.27.
Finér, en ell. et. [fiine-V] flt. (1. br.) -er

(VareL.^227). {afl. af I. finere, jf. sv. faner,
ty. furnier, fr. fournier, eng. veneer; snedk.)

tynd plade af fint træ, der limes oven paa
20 ringere træsorter (blindtræ). Haandgern.308.

de indlagte Ornamenter . . passer godt tU det
mørktpolerede Finers flammede blanke
Flader. Stilart.294. I. finere, v. [fi'ne-'ra]

-ede. vbs. -ing (s. d.). {<.vAph.(1772); dadlet

af JBaden.FrO.138 (^fourneret Arbeide, er
det som i daglig Tale kaldes fumeret
eller endog fineret;, Meyer.^213; omdannet
(ved tilknytning til II. fin?; af furnere, ty.

furnieren, jf. sv. fanera, eng. veneer (ældre

30 fineer;; fra fr. fournir, forsyne (se furnere;;

jf. I. Finér; snedk.) lime en tynd plade af
fint træ oven paa en ringere træsort. Langt ud
paa Natten . . polerede og finerede (drejer-

svenden) paa de gamle Sager. RistJ.8. Man
tildanner et andet Bræt af samme Stør-
relse, hvis ene Side høvles aldeles plan,

saa det nøje dækker Brættet, der skal fi-

neres. IIaandgem.309.
II. t finere, v. {ænyd. d. s. i bet. „rense";

40 dannet af II. fin; jf. raffinere; genopt. af
de soranske forfattere i midten af 18. aarh.)

gøre (noget) fint; „polere". Den, som
vilde giøre sig saa stor Umage for at fi-

nere sit Sprog, indsaae formodentlig, at

Sprogets Rigdom . . burde først erhverves
til Forstandens Nytte, førend der tænktes
paa Ørets Fomøielse. SorøSaml.I.109. jf.
JBaden.SB.117.
Fineringr, en. {vbs. til I. finere; snedk.)

50 1) som vbs. OpfB.^IIIl.66. 2) konkr.: tynd
belægning af finér paa simplere træsort. Vil-

helm kommer . . med en Chatolskuffe,
som . . paa en eller anden Maade er gjen-
kj endelig f. Ex. ved en lys Finering eller

deslige. Hrz.IV.212. (sj.) billedl.: *Selv
Glæden den tynde Finering er tidt,

|
Der

skjuler et ormstukket Hjerte. Blich.D.II.

225. Finér-sav, en. (snedk.) Wagn.Tekn.
513. OpfB.UI.84. -skærer, en. (snedk.)

(toperson, som (fabriksmæssig) udsaver og til-

danner finér. Skr.^f9l842. Træ- og Finer-
skærer. MinT.1898.B.172. -skaereri, et.

værksted for udsavning af finér. Schand.O,
1.121. Aller.II.100.

Finesse, en. [fi'næsa] flt.-r. {af fr.

finesse, afl. af adj. fin (se II. fin;) 1) tP
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(jf. n. fin Is) finhed. Denne Petition,

som er fortreffelig skrevet, med Kraft og
Ymesse. FrSneed.1.323. Meyer.

j[
nu kun

(mere konkr.): enkelthed (omstændighed, for-

hold), der vidner om finhed, forfinet »mag,
kunkfcerdighed olgn.; det fine ved noget;

(liUe) r a ffinement; fikshed. Frøkenerne
havde alt pillet nogle af Sløiferne af hende,
faaet Haaret anderledes sat og skaaret et

af SUketørklædeme itu tU Forklæde ; men lo

uagtet aUe disse Finesser var hun endnu
Damen fra Lemvig. fiCJ.nd.IJ.i79. Tops.

IIJ98. Præsten havde altid følt sig saa
tryg her, for man var fri for alle menings-
løse Finesser. Om man spiste med Kmv
eller Gaffel, blev Ens egen Sa.g.JakKnu.
S.57. 2) (jf. II. fin 2Ji; nu næppe br.)

listighed; snedighed; ogs.: list; kneb.
Den iFinesse, som Kong Hans her . . brugte,
kand . . ikke tilskrives Personen . . men 20

Tiden. Eolb.DH.1.767. de Sandheder, han
med den største Finesse forstaaer at ind-
klæde. FrSneed.I.lGo. F. er en stor Mester
i SpU. Han forstaaer alle Kneeb og aUe
Finesser. PAHeib£k.II.229. *Frøknen In-

triger
I
ved Hoffet har lært;

| . . Frøknens
Finesser

|
gik op i Røg. Ho8tr.Int.61.

Fin-fisk, en. (f Finne-. Raff.(1784).
549). (af II. Finne 1; zool.) d. s. s. -hval. Fun-
ke.(1801).1.116. SaUVIII.60. -følelse, en. io

(især o) 1) [II.2.3] fin, nobel føle- eU. tænke-
maade; ogs. : takt; delikatesse (jf. fintfølendej.

,Hvis jeg er ængstlig for at bevare mit
Herskabs Tilfredshed — det er ikke Frygt,
nei det — det er" — „En Fiinfølelse, som
gjør hende Ære." OverskJI.157. Menne-
sker med Finfølelse og Hjertensgodhed.
Brandes. IV. 387. Pont. LP.VIII. 182. 2)
[n.4.3] (sj.) særlig fin, nøjagtig fornemmelse
eli. opfattelse (af noget). Stilfærdige og 40

frygtsomme Mennesker have en nervøs
Finfølelse af, hvad der ligger i Atmos-
færen omkring åem. Schana.AE.162.
fingelere, v. se finkelere. Fingelin,

en. se FinkeHn.
Finger, en. ['fen'ar] (bamespr., sj. Fim-

mer: *Jeg (o: maanen) fryser nu saa gyse-
lig

I
Om mine Fimre. TFin/A. 7.43. OrdbS.).

flt. fingre ['ferira] (Høysg.AQ.lo3) eU. (nu
kun dial.) d. s. (EolbJepJIIJ. Feilb). (æda. 50

fingær, oldn. fingr, eng. flager, ty. finger,
got. figgrs; synes at vcere besl. m. talordet

fem)
1) hos mennesket: de yderste fri led af

ha an den, som bruges til griberedskab, vidne
med Eed og oprakte Fingre. DL.

1

—4—3.

Eders Hænder ere besmittede med Blod,
og Eders Fingre med Misgjerning. Es.o9.3.

da jeg saae mig om, satte hånd to Fingere
for sin Pande, saa jeg kunde mercke, det io

var alt kundbar over Byen, at jeg var
Randreeåer.Holb.GW.l.l. Eeden (aflæg-
ges) med følgende Ceremonier, nemlig:
vidnet opløfter den høire Haands tree
Fingre, som ere Tommelfingeren, Pege-
fingeren og den middelste Finger, de an-

dre to smaa Fingre bøier han ned i Haan-
den. Nørreg.Privatr. VI.41. 'han (drog) af sin
Finger en kostelig Ring. HeibJ'oetJJI.365.
Den unge Frøken Muggs har røbet musi-
kalsk Genie ved at spille „den tappre Land-
soldat" med een Finger. FritzJiirg. nr. 39.
(præsten kunde) ikke begaa sig i at spise
Klipfisk medFingrene (som bønderne), hvor-
for man sørgede for, at Præsten fik Tal-
lerken, Kniv og Gaile\.NordsjællF.I37.

\\

talem. og ordspr. (jf. u. bet. 2). fingrene
af fadet olgn., se I. Fad 1. (have) fingre
paa skaftet, se Skaft, mine fingre
klør efter det olgn., se u. klø. Fem Fin-
gre ere bedre end en Gaffel, og ti (ere)
bedre end en Baadshage. Mau.2143. jf.
Feilb. samt Gjel.Mi.202 (se u. Baadshage>.
række tre fingre i vejret paa noget,
(dagl.) aflægge ed paa noget. FeilbJV.140.
(have, 1. br. faa) en (eU. sin) finger med
i spillet ('t i saaddet. Holb.KPJI.8. f i

suppen. FSO.^, tage del i noget, især ved at

tulføre et i det ydre lidet fremtrædende, men
derfor ikke mindre betydningsfuldt arbejde.

Jeg maa dog have dem fat, og see jeg
for en Finger i Soddet med, at jeg des-
bedre kand giøre deres Anslag til inted.
KomGrønneg.1.276. Tager jeg ikke feil,

saa har han selv en Finger med i Spillet.

Hrz.VIII.336. det er en mageløs aygtig
Mand, den Forvalter Povlsen , . Arbejdet
i Skovene har Intet lidt under Vakancen;
han har havt sin Finger med overalt.
Schand.F.152. JPJacJJ.08. jf: (de) finge
en Finger udi (0: fik del i) Vall-Rettighe-
derne. Holb.Kh.o90. H den lange finger,
(jf. u. bet. 2.2; 1. br.) den længste af fingrene;
langfingeren. S&B. den lille finger, den
mindste af fingrene (jf. LUlefinger^. Char-
mante Jomfrue, maa jeg røre kun med
den lille Finger paa hendes Bryst ?Holb. Vgs.
11.4. S&B. jf. (spøg.): Jeg svær hans Éx-
cellentz tU, at aldrig nogen Mands-Person
har giort mig nogen Skade ved sin mindste
Finger, siden jeg blev hortiørdt. Holb.Ul.
11.5. t min liUe Finger har sagt mig det
o:jeg har detpaa fornemmelsen. vAph.(17o9).
99. ofte brugt i talem. som betegnelse for en
meget ringe kraft, noget meget uanseligt olgn.

:

Ham kand jeg støde om med min lille

Unger. Moth.F171. hendes heele Krop er
ikke saa meget værdt, som dennes lille

Finger. BiehUDQJI.141. især i udtr. have
mere forstand fell. være klogerej i sin
lille (ell.i een) finger end N. N. i hele
sit hoved olgn., være langt mere begavet end
N. N. der er mere forstand i hans liUe
finger, end i den andens hele krop. Moth.
S741. PhUip er kun en Tiener, men han
har min Troe mere Forstand i sin lille

Finger, end vore Tiders unge Herrer i

deres hele Iioved.Wess.LbF. 38. Hun er
klogere i een Finger end han fra Top til

Taa. Hrz.IIL76. Mau.1.348. vikle osv. en
om sin lille finger, se ndf. u. bet. 2.i.

||

i best. f. fingeren, om en af en bestemt

63*
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persons fingre (jf. Mikkels.Ordf.§68,c), Jesus
bukkede sig ned, og skrev med Fingeren
paa Jorden. Joh.8.6. *Knap varModeren for-

svunden,
I

Førend Fingren var i Munden.
Bastian.Nr.7.2. hun var for urolig til at bro-
dere. Hun tænkte paa den, der skulde
komme . . Saa, dér stak hun sig i Fmge-
Ten.Bemnelycke.MM.31. jeg har ondt i fin-

geren
j
teiem.; lægge fingeren paa mun

i hver Kristens Bryst. Gnindtv.SS.IV.230,
jeg troer just i denne Begivenhed at spore
Forsynets Finger. Hauch. IV. 243. Starcke.
YK.12. gøre noget med sin søsters fin-
gre, se Søster. Vorherres finger, ^
se Vorherre. 2.2) m. adj. ell. pron. || have
begede fingre, se beget 2.2. || blodige
fingre, se blodig l.i. y gøre sine fin-
gre for brede, se m. III. bred 2.i. || have

en olgn., tegn, hvorved man paabyder tavs- lo en tjener, et øje paa hver finger, se u
hed. „jeg skal" — Det var Alt, hvad han
fik sagt. Hans havde . . lagt Fingeren
paa Munden med et skjævt Blik til Fuld-
mægtigen. ln^.iy5.J.66. (hun) lagde Fin-
geren paa Munden og sagde: „Madame —
fuldstændig Tavsheå.'' Schand. IF. 179. jf.:
Fingeren for Munden (o : røb ikke vor sam-
tale) I Grrundtv.Saxo.I.171. *Isis, Fingeren
paa Mund,

|
Tier med den store Gaade

bet. 2.4.
II
gøre krumme fingre, se krum,

II
have (t gøre) lange fingre, (spøg.)

være tyvagtig (jf. langfingret^. *Alle mine
(varer) rapser

| Man ei saa let. Om nogle
Timer læsses

|
Det Hele paa Kameler, og

vi bryde
|
Os lidt kun om din Kurders

\dcngeYingre.Hrz.XVII.130. man gjør lange
Øjne, før man gjør lange Fingre, éoldschm.
VII.285. Etlar.SB.171. f gøre lange fin-

Heib.Poet.IY.140. jf. (billedl.J: *Med sin20gre efter (noget), søge at stjæle (noget).

løftede Finger staar Stilheden Vagt! Æimesf
IA.44. stikke fingeren i j orden Cf sand.
Helt.Poet.47) og lugte, hvor man er

(t hvad land man er i. VSO.III.J159. Heib.
Poet. II. 19. Kierk.III.234) olgn., gøre sig

klart, hvorledes omstændighederne er (hvor-
ledes landet ligger); indrette sin handlemaade
efter sine omgivelser ell. efter omstændig-
hederne, „hvad kommer jer Bisp og hans

(han) havde formanet Folket, tu ei at giøre
lange Fingre efter torhnåneYahre.Grundtv.
Saxo.II.229. (han) gjør lange Fingre efter
Demanterne. CBernh.IL214.

|| have rene
fingre, se ren. 2.3) som obj. for verber

\\

brænde sine fingre, se II. brænde 10.i.

|| faa (ell. have) fingre (sj. finger. PalM.
VIII. 130) i (ell. paaj, faa fat paa. Kom
Grønneg.1.272. Er her en Tyv i Huset,

Bylov mig ved?" . . „stik Fingeren kjønt 30 skal vi nok faae Fingre i ham. Ing.LB.I.
i Jorden og lugt hvor I er!" Ing.KE.II.
115, Stik I Fingeren saa dybt ned i Jor-
den som en Bjergmand, og lugt, hvad
Land I er i.Heib.Poet.II.19. NMøll.K.19.

i'f.
(spøg.): *I rette eder nu maa efter

iandets Moder,
|
I Fingren sticke maa i

Tiden, lukte til, | Hvad Tid I lever i

(anm.: At sticke Fingeren i Jorden, er
ellers beqvemmere ta\t).Holb.Paars.225

19. om en halv Times Tid har vi sikkert
Fingre paa den balstyrige Krabat PMøll.
1.300. man siger jo, at de Sager gaae
bedst, som Juristerne ikke faae Fingre i.Ho-
str.S.20sc. CDangaard. Ulige Vilkaar. (1904).
176. jf.: En og anden Mester havde Fin-
grene ude efter ham, de vidste han var
en flink og paalidelig Arbejder. AndNx.PE.
11.230.

II
giver (rækker) man en (ell.

sætte fingeren paa noget o/^n. 1. i /br6. 40 fanden) en (lille) finger, tager han
sætte fingerenpaa det centrale olgn., (overf.)

pege paa det afgørende, den svage side af
noget osv. CSPet.Litt.L625. Hvor nænsomt
lægger han ikke Fingeren paa det Sted,
hvor han synes, der er en Svaghed. Georg
Christensen.JPJacobsen.(1910).56. 2. i forb.

sætte ell.(l.br.) lægge fingeren paa øjet
og bede fanden slaa til olgn., forsikring
(bedyrelse) om, at man taler sandhed. Fin

hele haanden olgn., gør man en (isæren
paatrængende person) den mindste indrøm-
melse, forlanger han straks alt, misbruger
den. hvor let blinder ei EgenkierUghed!
naar han gav dem en Finger, saa tog de
den hele Haand. Suhm.(Rahb.LB.I.38). Giv
blot Fanden en Finger, og han vil snart
have den hele Person. CBemh.NF.III.26.
i slige Spørgsmaal at række Modparten

geren paa Øiet! Fortæl nul VS0.LV.021. 50 en Finger, er at give ham den hele Haand»
Tør De sætte Fingeren paa Øjet og bede
Fanden sla' til? Hostr.G.152. Mau.II.611.

jf. f: sætte en fingeren paa øjet,
tvinge en til bekendelse; gaa en paa klingen.

VS0.IV.021 samt: Biehl.DQ.III.79. talem.:

naar fingeren er ringet, er pigen tinget,

se ringe.

2) i særlige faste forb. m. gen., adj. (pron.),

verbum og præp. 2.1) i forb. m. et subst. i

PalM.TL.II.772. Mau.1946. \\holdie fing-
rene fra noget (ell. for sig selv), egl.t

afholde sig fra at berøre noget; især overf.:

afholde sig fra at gribe ind i noget ell. have
noget at gøre med en. Moth.F170. Han har
svoret paa . . at jeg skulde holde mine
Fingre fra Jomfru Petrea.lfrz.X4 7. det
(kunde) falde ham ind at knibe (pigerne)

i Kinden, (nogle) sagde med kysk Indig-

gen. fandens finger, se m. Fanden 2.1 05^ 60 nation: — „Hold Deres Fingre for Dem
2.2. guds (forsynets, skæbnens) finger
olgn., (efter 2Mos.8.19; især bibl.) guds kraft
og vilje til at gribe ind i verdens gang; en
højere indgriben. *Mig bragte Almagts Fin-
ger

I
Til Hamid igien. PAHeib.Sk.I.35L

*Her er Ordet, som Guds Finger
|
Skriver

selv." Schand.AE.207. Kjæreste- og alt an-

det Fruentimmervrøvl skal jeg nok holde
mine Fingre fra.sa.F.121. jf lægge fin-
grene ('sj. finger(en). Grundtv.Snorre.1.317.

I)rachm.l00lN.97) imellem. 1. (egl.) slaa

saa varsomt til, at man anbringer sine egne
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fingre ml. strafferedskabet og synderens le-

gemsdele; nu kun overf. (i forb. m. ncegtelse):

gaa skaansomt til værks; være overbærende.

Biehl.DQ.IV.342. (han havde) her lagt Fin-
geren imellem og undladt at bruge Stræng-
heå. Grundtv.Saxo.III.17. Slag paa Slag
faldt paa Tornisteret, Svendene lagde ikke
Fingrene imellem. SvGrundtv.FÆ.II.147.
GyrLemche.NB.330. 2. {jf. stikke haanden
mellem barken og træet olgn. (se u. I. Bark
Is); s/.) hindre en god sags fremgang. Mau.
1.221.

I)
pege (f med. Ew.VlII.40) fin-

gre (f Fmger. HolbJul.l2sc.) ad (nu 1. br.

af. Pamela.I.77.-fpasi. HolbJ'aarsJ223.Biehl.
DQ.IIJ231), egl.: udpege en med en fremrakt
finger; gøre visse haanende bevægelser med
fingrene (efter en person); haane : spotte. Hør
Børn peger Finger af Arv. Holb.Jul.12sc.
Vil De være til Spot for hele Byen? Skal
Drengene paa Gaden pege Fingre ad Dem?
Hrz.XVin.436. EEr(chs.N.41. FeilbJLSOO.

II
ikke røre (eU. løfte (S&B.) ell. (sj.)

vove. Tode.V.272) en finger (for noget)
olgn., ikke foretage sig det mindste (især: til

bedste for en person ell. sag), de, der aldeles
Intet gjøre, der lader alle disse Mord skee
og ikke røre saameget som en Finger for

at hindre dem. Hauch.VIlJ291. e.alm. (jf.
1«. FiQgerledj.il slikke sine fingre efter

(noget), se slikke. 2^) styret afpræp. H bide
sig i fingrene, se I. bide l.i.

||
pibe,

pifte i fingrene, se pibe, pifte.
|| f kom-

me, være (haardt) i fingre, komme, være
i en slem knibe, forlegenhed. Nysted.Rhetor.41.
Il se igennem fingre (nu 1. br. fingrene.
Eic.VI.54. Oehl.XVI.201) (ænyd. d. s.; jf.
ty. durch die finger sehen) egl. : holde hæn-
derne for øjnene og se imellem fingrene;
overf.: kun se, hvad man vU se; lukke øjnene
tU (for); undlade at paatale (forseelse olgn.).

Befindis Præsten, eller hans Medhielpere,
i deris BestUling at see igiennem Fingre,
eller være forsømmelige.D-L.5

—

9—28. Ew.
(1914)J.77. nu kun i forb. w. med: Findis
og Kongens Amptmænd . . at see igien-
nem Fingre med nogen, naar det bliver
klaget for dem. DL.5—10—45. 3Mos.20.4.
Staten saa igiennem Fingre med . . slige

Uordener. Ew.VIIJ.07. Hvo der saae gien-
nem Fingre med en Tyv, skulde række
Hals for ham. Grrundtv.Saxo.1.269. Schand.
F.260.

il
(kunne) vikle (1. br. sno, vinde

osv.) en om sin (lille) finger olgn., faa en
til at gøre, hvad det skal være, p. gr. af hans
føjelighed. Mand kand bøie ham om en
1ijigeT.Moth.B449. om hun ogsaa var saa
stiv, som en Eeg, saa skal jeg faae hende
saa smidig, at man kunde vinde hende
om en Finger. Biehl.DQ. II. 57. Grundtv.
Dansk.II.336. Du faaer en skikkelig Mand,
som Du kan vikle om en Finger. Baud.H.
257. jf. : den Samtale, han skmde have om
Penge . . heldigvis kun med sin Kone, Mis,
som gerne var til at vikle om en Lille-
fing e r.AHenningsenJ)espedalske.(1903)dO.

il faa, give over fingrene, moite^re, <t7-

dele slag over fingrene, han turde ikke røre
den, for saa fik han over Fingrene. 5^(7

And.IV.467.
fl
fiks paa fingrene, se H,

fiks2.||have beg, lim, sæbe paa fing-
rene, se Beg 1, Lim, Sæbe. || have en
tjener (olgn.) paa hver finger, have
en overflødighed af opvartning (olgn.) tU
sin raadighed. den ventende Rigdom, Guld
i Barrer og en Slave paa hver en Fin-

\Q ger. BaudJB.99. have et øje paa hver
finger (sj. paa fingrene. CKMolb.Amb.
18. Leop.SE.114), være overordentlig agt-

paagivende (aarvaagen). Moth.F170. (man)
behøver et Øie paa hver Finger, om
man ikke af ham og andre nyere skal
blive forført. Langebek. Breve. 255. Jeg er
en Argus og har et Øie paa hver Finger.
PalMJL.I.2o. vor Fører, som altid havde
et Øje paa hver Finger . . savnede en af

20 Passagererne. Drachm.VT.413. Ø kunne
^vide, kende osv.) paa sine fingre, kunne
tU fuldkommenhed (ud og ind); kunne udenad.
Hånd viste det på sine fingre. Moth.F171.
(jeg) forstood de Sager paa mine Fingre,
da jeg var 7 Aar ^mme\.Holb.TiÆ.III.2.
der er , . ikke en Familie i hele Kiøben-
havn, hvis Slægtregister og Giftermaal og
Historie hun jo kan regne op paa sine
Ymgre.Ew.IV.265. (kg) ansaae det (o: at

30 skrive korrekt dansk) . . som noget, jeg
maatte kunne paa mine Yingre.Rahb.EJ.
242. et Landskab, som han kender paa
sine Fingre og kan male efter Hukom-
melsen- Drachm.HI.233. „Læs saa din La-
tin igjeimem en Gang til, Hans Peter . .r
„Jeg kan den paa Fmgrene," erklærede
ha.n. Baud.G.245. H se en paa fingrene,
underkaste en(s arbejde) en nøjere prøvelse;

mistænksomt, smaalwt holde kontrol med en.

40 Moth.F171. Ew.Vni.222. Den Forvalter
(havde) Sølvpenge i Kisten, for hans Hus-
bond kunde vel ikke se ham saa nær paa
Yixigrene.Blich.IV.292. Controleer mig!
See mig paa Fingre! Anstil saa mange
Prøver De Yii\PalM.ILJ.257. Standsejen-
dommelighedeme (hos bønderne): Penge-
griskheden, det smaalige Rethaveri, den
skamløse Seen paaFingreneJ'onf.iP.FIIJ.
116. II

regne, tælle ff tælle over. PA
50 Heib. TIS.12) paa fingrene, ved udregnin-

gen af simple regnestykker lade hver finger
gælde som en ener. Kan tæUer . . ligesom
Børnene paa Fingrene. Kierk.XIII. 354.
Fruen gav sig til at tælle paa Fingrene.
Schand.VV.178. m. obj.: Veronica syntes
nu at tæUe Noget paa sine Fingre. Hauch.
III.31. i pass. nu kun i udtr. som: de
Døde ere utallige, og det heele Facit af de
Leevende og Belønnede kan tællespaa

éoFingrene (o: udgør et ringe antal). Lieb.

DQ.II.370.
3) bUledl. ell. overf., om hvad der ligner

en finger (1). 3.1) om legemsdele hos men-
nesker og dyr || om de yderste led af hænder
og fødder Kos aberne: SaUVIII.62. om for-
lemmernes tæer hos andre pattedyr (digiti):
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Sal.Xiy.112.
II

(sj.) om tæer hos mennesket

(jf. Fodfinger^. Næsten alle Chordren-
gene havde Ansigtet vansiret af Spedalsk-
hed , , de fleste af dem manglede Fing-
rene, baade paa Hænder og Fødder, Jørg.
EA.70.

II
den ellevte finger ell. fin-

geren uden negl, (spøg., vulg.) beteg-

nelse for mandslemm^t (penis). 3.2) den del
af handske ell. vante, der er bestemt til

at rumme en finger. Moth.F169. Ere lo

(handskerne) med aabne Fingre, saa la-

der man dem blive, som de ere; men
ere de blevne opskaarne, saa sye dem
sammen igien. CVarg.Farve-Bog.(1773).108.
hans Haand var skjult af en Handske uden
Fingre. Kierk.I.U. JakKnu.G.109. 3.3)

(dagl.) enkelt smaablad paa et større fing-
ret blad (jf. fingret^. Kastanietræet vel-
signede al Verden med sine fem gule
Fingre. CEw.FF.72. 3.4) om forsk, (dele af) å)

red^aber, maskiner olgn., se Feilb.I.290.IV.
140.

II
spec. paa høstmaskiner: et af

de spidse jærnlegemer, i hvis indskæ-
ringer knivene bevæges frem og tilbage.

LandbO.IlI.536. 3i) (dagl.) om aftryk
af ell. plet foraarsaget af en snavset finger.
du vil nok lade være at sætte fingre i

bogen
I

ogs. i forb. sort finger: Lad os
gemme det (o: et julehæfte)\ Lad os ikke
risikere at sætte sorte Fingre i det. Pol. 30

*lxtl912.å.

4) (nu hun bibl.) som maal: d.s.s. Fin-
gersbred (jf. Tolvfingertarm^, en Traad,
tolv Alen lang, gik omkring (støtten), og
denne var fire Fingre tyk og huul. <7er.

52.21. smaa Heste, hvilke . . vare saa løyne
(0: lodne) at deris Uld vare fem Finger
lang. Sort.Foet.73. Om Eftermiddagen di-

verterede sig D'hrr. Studiosi med Kane-
fart, skiøndt der ieke var tyckere end 40

en Finger Sne. Klevenf.BJ.33. \\ f overf.:

ganske ringe mængde; lille bitte smule. *(det)

kund' ey hielpe dem en finger. SamWan-
skeVers.^XII.534. jf.: (israelitterne) vidste
at føre sig . . hver Fingers Jord til Nytte.
Holb.JE.I.250.
Finger-, i ssgr. [ifei^ar-] (nu vist kun

dial. Fingre-, se u. -gab, jf.: *Fingrefavn.
Bagges.IiI.286 samt Esp.425'(Fmgratuta,
-tøp); som flt, se u. -led, -spids samt Fin- 50

gersbredj. {ænyd. finger- ell. (som fit.)

fingre-, oldn. fingr-, fingra-; Fingre- er

egl. gen. flt. (oldn. fingra^) af Finger 1,

hvor int-et andet bemærkes, -afiinryk, et.

spec: sværteaftryk af hudfigurerne i en fin-

gerspids, der bruges til identificering af for-

brydere olgn. (der blev) taget FingerjLftryk

af alle Forbryderne. PoZ.^»/ui908.3. SaU
V11I.61. -aks, et. ^ græsslægt (af hirse-

gruppen), hvis aks er fingerformet samlet i 60

spidsen af stænglen; Digitaria Pers. (jf.

-hirse;. Lange.Flora.60. Sal.VI.552. -al-
fabet, et. (fagl.) om de tegn, der bruges

i døvstummes fingersprog ; haandalfabet. Sal.^

VIII.62. -balde, en. (1. br.) den underste

kødfulde del affingerspidserne ; fingerblomme.

smst.63. -berg, se -bjærg, -bjælke, en.
[3.4] staalstang i høstmaskiner, hvortil

..fingrene" er fastgjort. LandbO.III.536.
-bjærg, et og (i bet. 2 vel) en. (ogs. -borg.
JTusch.47. Esp.425. jf Feilb.I.290. -bør-
(re). E:olb.DNB.585. Biehl. Cerv.LF.L23.
VSO. jf.Feilb.IY.14L — f -berg. Gram.
Nucleus.271. MO.). (ænyd. fingerbør (i

bet. 2), SV. fingerborg, no. fingerbjørg;
-bjærg er sa. ord som II. Bjærg, jf. II. og
III. Borg; nu kun dial.) 1) d. s. s. -bøl 1.

Moth.F172. de til Syning nødvendigste
Redskaber: Sax, Naalehuus, Kniv og Fin-
gerberg. Paparbeideren. (1835). 80. Feilb.L
290.IV.141. KMich.FA.23. 2) 2f d.s.s.
-bøl 2. Gram.Nucleus.271. JTusch.49.289.*
Feilb.IV.141. -blomme, en. (1. br.) d. s. s.

-balde. Arb.forsikr.1907.BilagI.87. -borg,
se -bjærg. I. -bred, en. se Fingersbred.
II. -bred, adj. (1. br.) saa bred som en fin-
ger. Moth.F172. MO. -byld, en. (med.,
nu sj.) betændelse i en finger; bullen finger
(panaritium; jf. -orm^; spec: betændelse (af
huden) i et negleled (paronychia). vAplu
(1759). Apot.(1791).238. PoU^lnl920.6.sp.5.
•bel, et ell. (jy. samt i bet. 2) en (Skjoldb,
KH.126). [-|bøi] (ogs. (nu især i bet. 2) -bølle.

Moth.Fl73. Grundtv.BrS.261. LangcFlora.
508. DanmHavebr.737). flt. -ler (Drejer.Bot
Term. 265. Saaby.'') ell. (især i bet. 1) d. s.

(ænyd. d. s.; m. h. t. sidste led se III. Bøl; jf.
-bjærg, -hat) 1) lille, foroven lukket hætte af
metal, ben olgn. til under syning at beskytte

den ene af Twjre haands fingre mod naalen

(jf. -ring 2). Eøysg.Anh.23. *Skibe smaae,
som Fingerbøller, flød

| Paa Havet. Bag-
ges.1.45. *Tommeliden var sig en Mand
saa spæd:

|
I Fingerbøls Harnisk var han

klæd. Oehl.XIV.30. *(hun) satte sig i Græs-
set ned blandt Klokkeblomster bly,

I
tog

saa op sit Fingerbøl og gav sig tU at sy.

Aakj.KS.21.
||

(især spøg.) om hvad der er

paa størrelse med et fingerbøl; især: meget
ringe mængde af en vædske; ogs.: meget lille

glas. Graah.PT.1.49. Enhver fik en Snaps
af den . . selv Jørgen, i hvor lille han var,
blev given et godt Fingerbøl fuldt. Jr(7

And.VIl.99. en Kop Mælk med saameget
som et Fingerbøl Kaffe i. FritzJurg.nr.77.
•Kom ei med Fingerbøller \ Til Landets
Øvrighed!

| I store Slurke skyller
|
De

Herrer Vinen ned! Recke.FJ.20. (nu sj.) om
lille drikkekar i et fuglebur: (stillidsen) skulde
have svæltet tildøde, hvis den selv ikke
havde mindet os ved at drage sin tomme
Ædekop og Fingerbølle op og ned. Blich.

11.597. 2) ^ slægten Digitalis af de maske-
blomstredes familie ell. især arten D. pur-
purea L., hvis blomster ligner fingerbøl (1)

(jf. -bøl(le)blomst, -urt;. JTusch.73. vAph,
Nath.ll.363. Lange.Flora.508.

||
(dial.) dels

om forsk, arter af klokkefamilien, Campanu-
laceæ (JTusch.47.48.49.289\ OrdbS.(sjæll.)),

dels om smalbægret entian, Gentiana ama-
rella L. (JTusch.98). -bol(le)-l>loinst,
en. 3( (nu ikke bot.) d. s. s. -bøl 2; ogs.:
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bUmst af fingerbøl (2). SchaldemMBJ^66.
KjæibøU.FBJ.72. SMicJuÆbJlS. -bølQe)-
lurt, en. S( (nu næppe br.) d. s. VSO.
-b*r(re), se -bjærg, -dannet, part. adj.

[3.3] (hot, nu 1. br.) d. s. 8. fingret 1.2. Drejer.

BotTerm.40. -é.éit,part. adj. [3.s] (bot.) d. 8.

LangeJFlora.xjLx:n. -dyr, et. [3.i] (zool.)

halvabe fra Madagaskar, Aye-Aye. (Jhiromys
nuidagascariensis. BrehmJ)LJ.96.
fingere, t?. [fen'ge'ra] HøysgAGJl.

-ede ell (I br.) -te (yørreg.Privatr.V.398).
vbs. jf. Fiktion, {af lat fingere; hesl. m. I.

Finte, n. finte; iscer O) 1) udfinde; op-
tænke. I.l) finde paa; iscer m. k. t. noget,

der ikke stemmer med virkeligheden : opdigte;
opfinde. Moth.ConvJFoo. det (var) at øn-
ske, at i alle Comoedier Scena var udi
det Land, hvor de forrestilles, at Tilskuerne
kunde slippe for at fingere sig andre Lande
i'RoxeåGt.HolbJJBet.ao^. Jeg troer ikke,
at der kunde fingeres enten noget nyt-
tigere, eller honettere Materie end denne
(o: ,,I)en politiske. Kandestøber" ). Overs, af
HolbLevned.130. Erik spurgte, om jeg ikke
havde Lyst til en Gang at træffe sammen
med ham. Jeg svarede Nej. Og jeg fin-

gerede en Historie om en Dame, der kendte
ham og som havde fortalt mig, at han
var en kedelig Praas. NansJD.73. | nu
iscer i part. fingeret: 1. som ikke stemmer
med virkeligheden; frit opfundet; opdig-
tet (ofte m. overgang til bet. 2::). fingerede
Reyse-Beskrivelser.floZ6Æ|pX r. en Vexel,
som . . var dateret Hamborg, men trasseret,

accepteret og endosseret under fingerede
'Sa.vne£tampeJI.727. Bøger med fingerede
Trykkesteder.SvDaU&DumreicherJHaandb.
fJBogsamlere.(1921).4:9. 2, som kun tænkes,
ikke eksisterer i virkeligheden; antaget; for-
modet; indbildt, (ofte m. overgang til bet. 2.2).

NørregJ'rivatr.Y.398. Det Christelige for-

holder sig ligefrem til det Verdslige, er
en Bevægelse paa Stedet, det er en fin-

geret Bevægelse.Zierfc.XIJ.106. Meyer. 2)
(paa skrømt) udgive noget for noget andet, end
det i virkeligheden er. 2.1) iscer m. h. t. (falsk,

paataget) væsen: foregive; ogs.: hykle;
simulere, han fingerede ulyst til at be-
holde magten hun fingerede stor del-

tagelse I I »». fig. inf: foregive (at); an-
stUle sig (som om); lade (som). Hun fin-

gerede at være vred paa mig, fordi jeg
ikke søgte min gamle Omgang. DracÅm.
FJJ.40. jeg fingerede, kun at staa i en
Udgivers Forhold til det paagældende Ax-
he]de. JørgJLiv.YJ31. (1. br.) m. tings-subj.:

Et Forsvar vilde blot gøre „Sagen" endnu
„interessantere", end den fingerer at være.
HKaar8bJii.248. 2.2) part. fingeret som
adj.: som udgiver sig ell. udgives for noget,

det i virkeligheden ikke er; ikke virkelig;
ogs.: skrømtet; skin-, den fingerede Lig-
begængelse (o: Karl V's). JLangeJIlJOé.
fingeret regning, T regning paa, hvad
eventuelle omkostninger vil komme til at be-

løbe sig til. Naar det . . drejer sig om at

gøre Forretning i en ny Artikel . . anmoder
man om til Vejledning at erholde en fin-

geret Regning. Hage.'568.
JH forst ilt; paa-

taget, fiigeret Yæsen.JBadenJFrO. en
vel fingeret Sindsbevægelse . . smitter
lige saa godt som en virkelig. CLange.

Finger-ende, en. (nu 1. br. undt. i dial.)

d. s. s. -spids. l)d. s. 8. -spidsl. vAph.(1764).
10 *Tilbage i de dødblaae Fingerender | Da
Blodet foer. OeM.A.142. Heib.DvJ.27. FeUh.
han aad omhyggelig Neglene af sine fiade
Fingerender. JFJeHS.DJ 05. 2) [3j] d. s. s.

-spids 2. Hun arbejdede med sine Hand-
sker for at faa Fingrene borede helt ud
i Fingerendeme. Schand.SF.125.
fingerere,r. [feii8're?ra] -ede ell. (1. br.)

-te. (vist fra ty. fingerieren, omdannelse af
ty. fingem; dagl., jf. VSO. u. fingre; ofte

70 nedsæt^ tage paa eU. beføle med fing-
rene; befingre A/. fingre 1). *Han Klæ-
det (o: hmmetørkkedet) snapped og det
fingerered — | Helene P. i Hjørnet stod
broderet.Pa/lf.FJ87. Hjortø.OS.133.% igær
i forb. m. ved (nu 1. br. med. WiedXO.314.
JVJen8JSF.29). hvad i al Verden har han
med Fruens Sykurv at fingerere ? FJ^Hans.
PSJI.122. de fingerere ved de gamle stø-

vede Bind. Dagbl.^/itl864.3.8p.l. Og saa fin-

30 gererer han med alt, hvad han kan faa fat

paa, saa det bliver saa sort som en Gryde.
FRMøUÆS.8. (han) stod og fingererede
ved Slipset. WiedXH.51. | spec. (nu næppe
br.): beføle (en kvinde) paa en letfærdig
maade (jf. fingre Is). MothJFl74.
finger-flink, adj. (sj.) behændig med

sine fingre. 'For Øie spiller nu, men ei for
Øre

I
Din (o: nutidens) kolde, fingerflinke

Virtuos. OeW.ZXrjJ.P^. jf: *eders Fin-
gerflinkhed (o:

Kun kildrer med
heden. smst.VJ230.
d. s. 8. -nem. MO.
fremmed Gjøgler .

Fingerfærdighed

40 geriiinKnea (o: t at spiUe paa fløjte)
\

sin Klang Forfænglig-
-færdig, adj. (nu 1. br.)

-færdighed, en. *en
.

I
Der med en sjelden

Lod flere Kugler spiUe
høit i Luften.HCAnd.X.391. Til at sy Knip-
linger hører der . . stor Fingerfærdighed
og Akkuratesse. yortHj.IIIl.o4. H iscer om
(teknisk) fcerdighed i (klaver)spil: MO. Han

50 spillede først en meget kunstig Rondo . .

med hurtige Løb og stor Fingerfærdighed.
DrachmÆ0.1o4. -gab, et. (sj. Fingre-,
Hauch.SDJIJ.Oo). (1. br.) mellemrummet ml.
to udspilede fingre. Købmanden gik ind i

Butiken og kom tilbage med aUe FLnger-
gab fulde af Baierflasker. JVJens.EF.104.
-greb, et. \) greb med fingrene, efter med
et Par utaalmodige FingerOTeb at have
knappet sin Frakke. Pont.LPJl.41. J^ J" om

60 greb t strenge, naar man . . ved et Stræn-

fen forkortende Fingergreb tager en høiere
bne paa åen. HeibJProsJX.oSO. Han tog

sin Violoncel ud af Kassen . , Forspillet
udførte han ved Fingergreb. Kjække, klok-
ke-klingende liaTpeggieT.SchandJ'.467. 2)
(sj.) indretning (fx. paa cykelpumpe), som
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man holder om m. fingrene under brugen.

Har (cykelpumpen) den Fejl ikke at være
forsynet med Fingergreb — Stykker til

at holde igen med, saa lav et kunstigt
Fingergreb ved at stikke Pumpeslangen
ind i et lille Hul i Deres faste Skruenøgle.
Cyclehb.80. -g^nld, et. t) (genopt. fra oldn.

fingrguU; poet, foræld.) fingerring af guld.

VSO. *Bar til Odin Fingerguld:
|
Drypner-

Ringen grødefuld. 6rrMnd<v.P/S,7il.^i8. han i'o

takkede hende for alt . . drog et Finger-
5uld af sin Haand og bad hende bære det.

ørg.RH.103. 2) f ^ d. s. s. -bøl 2. vAph.
Nath.IL363. -handske, en. t) f d. s. s.

-tut. Moth.F173. 2) [3,2] (nu 1. hr. uden for
dial.) handske med fem fingre; ogs.: finger-

vante (mods. Bælghandske, -vante^. Moth.
F173. vAph.(1759). VSO. TroelsL.IV.127.
VoHEj.IIl.172. Feilb. \\ talem. gøre (eU.

bruge) fingerhandsker. 1. (nukunjy.) ja

bruge kneb; snyde. VSO. Feilb. 2. f have
utugtig omgang med en kvinde. Moth.F178.
-hat, en. (ænyd. d. s.; jf. ty. fingerhut; nu
kun sdjy.) 1) d. s. s. -bøl 1. Moth.F173. vAph.
(1759). (han) fik af den gamle Hex, de be-
søgte i Skoven, en Fingerhat, der gjorde
ham usynlig. jffierfc.II.j[8i. Feilb. 2) 2f d.s.s.

-bøl 2. JTusch.49.285.289.^298. Paa Grøfte-
kanten stod de smaa blaa Fingerhatte og
de gule Troldblomster. Skovrøy. LM. 128. 30

-hirse, en. 2( græsarten Panicum glabrum
(Schrad.), hvis aks er fingerformigt sammen-
hobede (jf. -aksj. OmLandbrugetsKulturplan-
Ur.Nr.3.(1882).107. Rostr.Flora.L18. -hyt-
te, en. (nu kun jy.) d. s. s. -tut. den mindste
Finger-Hytte af det par Handsker. JSneed.
11.293. Tode.V.15. VSO. MO. Feilb. -hæt-
te, en. (nu næppe br.) d. s. Moth.F173.
VSO. MO. t -kast, et. d. s. s. -spil. Moth.
F173. -kløe, en. især (dagl., 1. br.) overf. 40

i udtr. som have, lide af fingerkløe,
have stor (overdreven) lyst til (at blande sig

i) noget. Levin. S&B. -kraft, en. (han
havde) anvendt en ikke ringe Haand- og
Fingerkraft for at faa det stærkt krogede
Søm rettet ud. Schand.TF.L59. \\ især iflt:
der skal (gode) fingerkræfter til at rette

et bøjet søm ud I -krampe, en. (med.)
krampe i fingrene ved visse beskæftigelser;

især: skrive- ell. spillekrampe. Panum.493. 50

-kys, et. kys paa fingeren, som tænkes over-

ført paa en anden; slængkys. (han) forlod
Værelset med et Fingerkys og en uefter-

Ugnelig gracieus Hilsen.Etlar.DV.97. (prin-

sen) ti&aster hende Fingerkys med begge
Hænder. JPJac.L.184. paa Dørtærskelen
ind til Salonen gjorde hun rask om-
kruig og sendte Greven et Par Finger-
kys. Wied.S.128. -lang, adj. (nu sj.) saa
lang som en finger. Moth.F173. fingerlang.. 60

3 Tommer.I)rejer.BotTerm.l37. f som subst.

:

hånd torde ei gåe en finger lang fra sin

hofmester. Moth.F173. -led, et. flt. d. s. ell.

t fingre- (SamlDanskeVers.^VL.155). vAph.
(1759). 'paa hvert Fingerled Golkondas
Demant funkler. Bull. (Bahb. LB. 1. 558).

Anat.(1840).L286. Schand.TF.II.216. jf.:
ikke een vilde dog røre et Fingerled
(alm.: en finger^ for at frelse mit Liv. Ing.
EF.VLL40. -les, adj. (1. br.) som mangler
fingre(ne). 1) i egl. bet.: Høysg.S.335. de
Andre vare enten blinde, havde visne
Been . . eller indsvundne Arme med finger-
løse UænåeT. ECAnd.V.152. 2) [3.2] *7du)
fryser i

|
Dit Skilderhuus, med fingerløse

Vanter. Oehl.D.56. -nem, adj. som forstaar
at bruge sine fingre (til et finere arbejde);

fiks paa fingrene; behændig (jf. -færdig^.
•Pønsende jeg gik og snitted',

| Finger-
nem, med Lyst til Sang,

|
Paa en Strænge-

Leg jeg hitted'. Grundtv.SS.IL167. (han
forstod) at brodere Seler, for han var fiin

og iingeTnem. IICAnd.VL.250. fingernemt
viklede (hun) Stilkene sammen med en
TrsidLå. Muusm.LA.148. -nem-hed, en.

(han) samlede paa BUler og Sommerfugle,
som han præparerede med Fingernemhed.
Schand.AE.132. med en vis Fingernemhed
til KlaverspU forbandt hun kun en tarve-
lig musikalsk Smag. KLa7-s.AH.70. -nem-
me, et. (sj.) d. s. det egentlige Potte-
magert tUkom mest Kvinderne, baade gam-
le og unge, naar de havde Fingernemme
dertil. MylErich.Den jydske Hede.(l903).112.

t -orm, en. {efter ty. fingerwurm) d. s. s.

-byld. Lægen.reg. -peg, et. 1) (1. br.) i egl.

bet.: det at pege med fingeren (i en vis ret-

ning). Kammerraaden, der (ledede jagten),

anviste med Hvisken og Fingerpeg vore
St!iåeT.Blich.(1905-07).L310. (de vender) sig
spørgende til en Præst, der svarer med
et Fingerpeg. Deri FrPoulsen.RejserogRids.
(1920).137. 2) O overf.: vink (især fra for-

synet olgn.), som man kan rette sig efter;

antydning. *Jeg troer dog, Stjernehimme-
len, den faste, | . . bedst kan give

(
Os

Mennesker et Fingerpeg om Det,
| Der

uforanderligt er os hestejnt.nrz.XLII.35.
Kierk.VIII.98. Laa deri ikke et Fingerpeg
for os? Var det ikke et Bevis paa, hvor-
ledes Gud lokkede og drog os. Schand.F.
164. Paa dette Punkt gav Udstillingen i

Berlin . . mærkelige Fingerpeg. tJLon^e.

LL.171. Saa vidt man kunde se var det
ovenikøbet slet og ret et Fingerpeg fra

mmlen. AKohl.MP.IIL109. -plade, en.

[3.4] paa høstmaskiner: staalplade, hvormed
„fingrenes" indskæring er belagt. Sal.IX.290.
-ring, en. (ænyd. d. s., oldn. fingrhringr)

1) ring, som bæres til prydelse paa fingeren

(ofte mods. Arm-, Halsring olgn.). vi (ofrer),

som Offer til Herren, enhver hvad han
haver fundet af Guldsager: Armsmykke
og Armbaand, Fingerringe, Ørenringe og
KiædeT.4Mos.31.50. Moth.F174. VSO. Soph
Miill. V0.532. med Fingerringe havde hun
alle Fingrene besatte. Wied.S.24. 2) (1. br.

uden for dial.) ring (afben olgn.), som bruges

(afskræddere) i st. f. fingerbøl; syring. Moth.

F174. VSO. Feilb. -s-bred, en ell. f et

(VSO. MO.). (ogs. Fingerbred. VSO. MR.
1823.18. MO. tidligere ogs. skrevet i to ord:
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Holb.DXB.Uo). flt (I br.) -der (HgucJlES.
3. KLarsJSM.30) eU. (nu hm dial.) -de

(BuchhaveJ^4. BaggtsXJI.283. FeUb.),

t d. s. (MB.1831.3. jf. HesUL^1703)AS'),
t fingrebred (SuhmJlJ.91). (cenyd. (ett)

fingers brett, fingerbred (JacooMadsen
Kjøbenhavn. Overs, afDavid Lundsay. I>ialo-

gits^l591)J44); om sidste led se II. Bred;
som maal: saa stort et stykke, som en finger

er bred ^„omtrent en halv Tomme." KSO.^;
-m. afsvækket bet. (især i forb. m. nægtelse):

noget meget srtxaai; kun en lille smule, jeg
viger ei en fineerbred b^ min mening.
Moth.Fl73. Spiren af min Kaarde var
ikke en Finger breed fra hans Bierte.Holb.
BarsJV.3. Ikke en Fodsbred, ikke en
Haandsbred og Fingersbred brugbar Jord
ligger der unyttig. OeconT.VI.37. den bag
paa Sadelpuden værende Stroppe giøres
2 *å 3 Fingersbreed bredere. MB.1831.3.
med en Afstand af tre Fingerbredder imel-
lem hverandre. KLars.SM.30. -skaial, en.

(1. br.) skaal med (lunkent) vand tU at

skylle sine fingre i efter middagsmaaltidet;
skyUeskaal. Hørlvk.GPJ78. C(mst.GH.144.
-8Kme, en. (foræld.) en slags torturred-

skab (jf. Tommeskrue ). MO. -spand, et.

(1. br., jf. dog Esp.69) saa langt man kan
spænde med haanden fra tommelfinger til

lillefinger; olm.: Spand, en Afrodite-figur .

.

et lingerspand (c, 22 cm.) høj. KutistmusA.
1919.26. -spids, en. ff -spidse. BaggesJ.
135 (cN3 afridse)^, flt. -er eU. (sj.) fingrespidser
(smst.lll.43). 1) det yderste af en finger (jf.
-ende i). *at afridse | Blot hendes aller-

mindste Fingerspidse.Sa^^esXi35. (Arend-
se gik) hen til hans Leie, og lagde hendes
(o: sine) yderste Fingerspidser paa hans
skiælvendeHaand.3foZ6.i;Z. 52 (jfEw. VIII.
88). det Syn var næsten ikke til at ud-
holde, Vandet sprang mig ud af Finger-
spidserne. HCAndJX.292. JVJens.HF.68.
\\ i udtr. være (noget) til fingerspid-
serne olgn., især overf: fra top tU taa; tU
sidste blodsdraabe; i fuldt maal; i højeste

Sad. Lavater overraskede os, idet jeg
lælede for hendes Fødder . . Vi bleve

begge røde indtil Fingerspidserne, da vi
bleve ham xaer. Bagges.DV. XI.131. Din
salig Fader, der var Adelsmand til Finger-
spidserne. ScAand.Z7Jf.i94. (de) følte sig
som Kunstnere helt ud i Fingerspidserne.
BrandesJII.5. de var fornærmede lige ud
ta Fingerspidserne. SwZ.aJ'rttG.i 6. 2) [3.2]

det yderste affingeren i en handske (jf -ende
2). (han) bed sig i de lysviolette Handskers
Finger^idserjSc^nd.S5.i 73.-spU, et.{vist

overs, afital. (gioco aUa) mo(r)ra, jf. lat. mi-
care (digitis) ; sj.) leg ell. spil (især om det ital.

mo(r)raspil), hvor den ene deltager skal gætte,

hvor mange fingre den anden strækker frem
i et ganske kort øjeblik (jf. -kast samt effen
og ueffen;. Ing.LBJII.lll. Sal.XIIJ.031.
-sprog, et fingerbevægelser som meddelel-
sesmiddel; tegnsprog. MO. WiwelJ. jf.: nog-
le indtrængende Forsøg paa at indlede en

Fingersprogs-Conversation med de to Ar-
meniere mislykkedes.5er^sJ'P.o75. (uegl.:)

Der er Tanker, som ligge ufuldbaame
inde i Sjælen og ikke ktume bryde frem,
man kan kun gjøre usikre Tegn, tale et

Fingersprog.GoWscAm.7F.58.Ysaa; tale dog
de stumme Kviste

|
Fingersprog om Vaa-

rens Glæåe. BichJIJ74. | (jagl.) spec. om
meddelelsesmiddel ml. døvstumme. Tegnme-

10 thoden, hvorved de Døvstumme lære at

gjøre sig forstaaelige ved Tegn (Finger-
sprog). PanumJSO. SaUVL663. -svamp,
en. (nu 1. br.) ^ svampeslægten Clavaria
(navnet p. gr. af dens forgreninger) ; kølle-

svamp. D&H. jf.: Blandt Grensvampene
skulle vi kun omtale Drue -Finger svam-
pen (o: Clavaria botryti8)JjandmBJIlJ247.
-sætning, en. ^ fingrenes stilling ved ud-
førelse af musik paa et instrument (applika-

20 tur), „du maa vfrkelig lære mig at spille."

— Aly maatte vise hende Fingersætningen
(d: paa en guitar). OehlA.G.145. (musiklære-
ren) stampede i Gtilvet over de mange
FeU i Fingersætningen. IngXBJJ44. Mu-
sikLJj229. Q ogs.: angivelse (i noderne) af,

hvorledes fingrene skat sættes, -tal, et. 1)

(1. br.) antallet af fingre. Den oprindelige
Tidsinddeling hos Assyrer og Babylonier
havde som hos andre Folk svaret til Finger-

30 tallet. TroelsL.*XIII.29. 2) (nu næppe br.)

„i Regnekunsten de enkelte Tal ira 1 til

9."FS0. -tang, en. ^ (1. br.) algen La-
minaria digitatn L. HagJJ03. -tegn, et.

tegn i fingersproget. MO. -tnt, en. (dagl.)

lille hylster eU. hætte (især bestaaende af en
afklippet handskefinger) til at beskytte en øm
fingerspids (jf. -handske 1, -hytte, -hætte;.
Esp.69.é25. AGnudtzm.En Selskabsmand.
(1911)J21. jf: Alle Kvistene (o: paa gra-

40 ner) havde smaa, lysegrønne Fingertutter.
CEicÆ.VIJ2. -tyk, adj. saa tyk som en
finger, fingertyk smør på hréå. MothJF174.
JJuel.432. 'Hver Plet paa Veien, hvor din
Fod skal træde,

| Vil jeg belægge finger-
tykt med Gnid. Becke.KLJ92. have det
fingertykt bag ørene, se u. Øre. f-urt,
en. 2( d. s. s. -bøl 2. JTusch.73. vAph.
(1764). -Tante, en. [3.2] (nu 1. br. uden
for dial.) vante med fem ,.fingre" i (jf.

50 -handske 2). MBJ789.232. FeilbJ.291JT.
141. Thorsen.134. Om Vinteren gik man
med Vanter; det var næsten altid Bæl-
vanter, hvori der kun var een Finger, til

Tommelfingeren. Fingervanter saa man
sjælden.S/(EHPond.75. -evelse, en. spec. J^
(kortere) forbindelse af toner (skala olgn.),

som man indøver paa et instrument for at

uddanne fingerfærdigheden, hver Gang jeg
spiUer, begynder han strax at hviske med

60 dig. Saa skal jeg akkompagnere til eders
Duetter. Nej dertil er Fingerøvelseme
gode nok.Hostr. TIS.1.2. TeatretJ920121J 70.

(overf. :) en uafbrudt daglig Scala eller Fin-
ger-Øvelse i det Dialektiske. Zierfc.Xirj.

540.

fingre, v. ['feiyra] -ede. {afi. afFinger 1,

IV. Rentrykt »«/« «22 64
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jf. SV. fingra, ty. fingern, samt fingerere)

1) (dagl.) røre ved m. fingrene; befingre.
t.1) (1. br.) m. obj. Moth.F174. VSO. spec.

(nu næppe br.): beføle (en kvinde) paa en
letfærdig maade (jf. fingerere slutn.). Moth.
F174.

II
især i forb. fingre sig m. flg. præp.-

led : *Den Bondemand fingred sig over sit

Slaæg. Drachm.BR.52. NMøll.H.83.
\\

(sj.)

bearbejde m. fingrene. *førend Hvalens Fed-
me kan skinne som Rav, I maa den gaa
gjennem mange Kanaler!

| Og Barderne
maa fingres til Stok og til Stel. Rich.III.
99. Buchh.RD.26.

\\
(sj.) m. adv. ell. præp.-

led, der betegner retningen: bevæge (noget)

i en ell. anden retning m. fingrene. *Han
fiagred sin Flint (o: bøsse) fra Skuldren
ned. Drachm.PHK. 62. der kom hun . .

fingrende sine Traadhandsker til Rette,
medens hun gik. Jørg.F.8 7. han fingrede
dem (o: de gamle bøger) trem.Vejrup.KM.
74. 1.2) uden obj. m. præp. (især veå):
røre ved m. fingrene; pille ved. jo hyp-
pigere der fingres og røres ved (violen),

des snarere visner den og svinder hen.
Brande8.VIII.53. Hun fingrede kramp-
agtigt om Stokken. Drachm.E0.101. (hun)
fingrede ved et lille Ravkors, som hun
bar . . omkring Halsen. PowtF.ir.58. 2)
(vulg. (1. br.) ell. dial.) faa fat i; faa
fingre i. jeg har nu fingret noget (ar-

bejde) alligevel og det noget ganske ekstra.

JakSchmidt.SP.134. Tydsken skal staa tid-

lig op for at fingre os. Rist.OlafRyesSaga.
(1899).192. Feilb. Fingre- i ssgr. se Fin-
ger-, fingret, adj. ['fei^ra?, i bet. 2: -|fei|,W-

ra^] {afl. af Finger) 1) som er besat med
ell. forsynet med fingre, l.i) (sj.) tilFingeri:
*eders (o: hændernes) fingred Kiop. Poul
Ped.DP.ll. 1.2) (bot.) til Finger 3.3, om
blad, som er sammensat, haandribbet og har
flere smadblade udgaaende fra den fælles

bladstilk (jf. finger-dannet, -delt samt kob-
let;. Træearter.(1799).313. Drejer.BotTerm.
40. Rostr.Flora.1.423. 2) som sidste led af
ssgr. 2.1) til Finger 1, i ssgr. som beg-,
drat-, fummel-, langfingret ofl., jf. VSO.
MO. Feilb. jeg misunder vist ingen disse
femfingrede Grabber. AndNx.TPP.134. 2.2)

(bot.) til Finger 3.3, i ssgr. som fem-, tre-

fingret osv., om fingret (I.2) blad m. 5, 3
(osv.)smaablade.

t Fin-gnld, et. [II.8] (fagl.) bladguld,

der er særlig tyndt udhamret. Hallager.338.

Finhed, en. ['fi*n|he'5] flt. (kun i bet.

1.2, 2.3 og 3; -er. \ænyd. d. s.) den egenskab
at være fin. (kun de vigtigste anv. er med-
taget).

1) til n. fin 1. 1.1) (fagl.) til H. fin l.i; om
ædle metaller: d. s. s. Finholdighed. Slange.Chr.

IV.245. Kaarup.Handelsvidenskab.(1864).3o.
Gulds „Finhed" angives i Karat. Naturens
V.1914.103. 1.2) (1. br.) til H. fin I.2: for-
træffelighed; godhed, (han) øver sig

allene udi Skilder-Konsten forfærdigende
Stykker, som nogle formedelst Arbeydets
Fiinhed og Subtilitet admirere. H.olb.Ep.V.'^

33. Tøiets .. Fiinhed.7<S0. Fabricius.D.II.7.

II
mere konkr.: det fine ved noget; raffine-

ment; finesse (1). Endelig var der som
en sidste og højeste Finhed hos Kammer-
junkeren Tale om, at der skulde anlægges
et Fasaneri. Tops.I1.198. det nederlandske
Sprogs Finheder. Brandes.XI.232. enDame,
der kun er i Stand til at møde i sort (bør)
ved særlige smaa Finheder sørge for, at

10 hendes ToUet bliver saa livligt som muligt.
VortHj.113.90. 1.3) (nu sj.) til H. fin 1.3;

om legemsbygning olgn. *Den spanske Krave
røbed hendes Former,

|
En mægtig Guld-

ring hendes Haandleds Fiinhed. Heib.Poet.
III.105. (læg) Mærke til den . . Fiinhed
af Hud og Farver, af Hænder og Fødder.
Gylb.KV.55.

2) til II. fin 2. 2.1) (nu kun dial.) til II.

fin 2.2: det at (ville) være fornem; (indbildt)

20 fornemhed. Feilb. 2.2) til II. fin 2.3. •Stam-
per Grovhed mig imod,

|
Fiinhed bliver

mit GeYsehr. Stub.51. det, som vi kalde
Fiinhed og ædel Dannelse . . kan udvikle
sig selv hos Mænd af ringere Stand. Hauch.
MfU.100. gallisk Aand og Finhed. FrPoul-
sen.IIII.50.

|| f forekommenhed. vAph.
(1759). jeg (maa) tOstaae, at han, selv den-
gang han var meest misfornøiet med mig,
bestandig behandlede mig med den største

30 Fiinhed og Artighed. Eauch.MfB.202. 2.3)

f til II. fin 2.4 og 5: klogskab; snildhed;
list. Spanierne maatte tUstaae, at han udi
Fiinhed og Simulation havde faae sin Lige.
Holb.Bh.1.513. *Med hvilken Fiinhed

|
Har

han forstaaet at trække Tiden ud I Seib.
Poet.IV.270. uagtet al min Mesters Fiin-

hed, vaagnede dog Mistanken ofte imod
os. Sauch.III.239. || mere konkr.: finesse
(2); kneb. Statskonstens Fiinheder. ÆJn^'etet

40 Phil.123.

3) (især fagl.) til II. fin 3: det at bestaa

af ganske smaa dele; findelthed; ogs.: det

at være ganske lille, tynd, smal osv. den
store Fiinhed, som Cartesianerne . . til-

lægger denne Materie (o: de mindste æte-

riske partikler). Kraft. (KSelskSkr. III. 282).

et Pulvers Finhed. SÆP. LandbO.II.745.

jf.: (garnet) findes i forskellige Finheder
(0: tykkelser). VortHj.IIIl.110.

50 4) til II. fin 4. 4.1) til II. fin 4.2: en vægts,
et instruments finhed S&B. 4.2) (1. br.)

til II. fin 4.3: Hun følte med et Fruen-
timmers heele Fiinhed og QmheA.Rahb.
Fort.I.80. Forstandens, Smagens Fiinhed.
VSO. S&B.
Fin-holdig-hed, en. [n.l.i] (fagl.)

forholdet ml. en blandings vægt af rent guld

ell. sølv og dens bruttovægt; gehalt. VareL.'

227. -hval, en. (af II. Finne 1; zool.)

60 slægt af bardehvaler med rygfinne; Balae-

noptera Gray (jf. -tisk). Finhvaler . . give

lidet Spæk i Forhold til deres Størrelse.

Hauch.VII.478. BøvP.1.158. -jord, en.

[II.3] (landbr.) ved jordbundsanalyse den del

af agerjorden, som (mods. Skeletdel; kan

passere igennem en fin sigte. LandbO.II.78.
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I. Finke, en. ['feii^a] flt. -r. {cenyd.

fiiick(e) (i ssgr. og i bet. 2); fra mnt viiik(e);

jf. eng. finch, ty. fink; jf. Finker) 1) \
fugl af familien Fringtllidae af spurve-

fuglenes orden (især i ssgr. som Bog-, Bælte-,

Sølv-, Væverfinke ofl.). Finkerne . . skrige

næsten altid bink, bink, eller fink, fink.

Baff.(1784).3ol. OeU.T.20o. "Og aldrig har
jeg hørt det før,

| Og heller aldrig siden,
|

Hvor mindelig for Ladedør
|
Kan kvidre

Finke liden. Gnindtv.PS.IV.5. 'Vinden
fløjter som en Yuike.DrachmJy.70. BøvP.
1.342. 2) (vulg. og dial.) som nedsat, be-

tegnelse for en ung kvinde fj/. Bogfinke 2).

MDL. (u. Fænke>. Feilb. „I ødelægger det
hele," skreg Elise arrigt. „Så, så, roUg!
Finke 1" ToniKrist.LA.207. smst.139. jf. : nu,

da jeg ser, hvordan hun har forandret sig

og er bleven vigtig og københavnsk og
beregnende, som aUe de andre Bal fin ker,
nu ^holderJeg ikke en Døjt af hende. Esm.
IIJ.81. II. Finke, en. se Finker. Finke-
bor, et. [1.1] 1) (1. br.) i egl. bet. Moth.
F175. VSO. 2) (jf. II. Bur 3; overf. anv.

af 1. 2.1) (fra nt. vinkenbur; vist til cenyd.

finck(e), daarlig person (se KalkJ.530); jf.
8v. finka; foræld.) fængsel; arrest. Moth.
F17o. *Retten . .

|
Ham skulde i et FLnke-

buur mdlede.Worm.Sat.3. VSO. MDL.61
('u.Buur^. Feilb. „Finkeburet" — som man
i Ribe kaldte Raadstuefængslet. TroelsL.^

IIJ36. 2.2) (jf. n. Bur 3:2) f aflukke, væ-
relse, der minder om et finkebur (1). MotJi.

F175. VSO. om en hikket kirkestol: »Hun
har sit Finke-Buur den dydige Matrone,

|

Hun ej kand sidde hos en fattig ærlig
Kone. EeltJPoet.217. -heg, en. [I.ljVfnM
1. br.) spurvehøg, Accipiter nisus L. Kiær-
bell.47. Sal.IX.2o6.

Finkel, en. ['feii'^(8)l] {forkortelse af
Finkeljokum; jf. I. finkelere; dagl., gldgs^
simpel (olieholdig) brændevin; fusel (jf.
Fennikelbrændevin og Fennikel 2). vAph.
(1759). Personer, der ere stærkt forfaldne
til Drik, (vrager) tilsidst ikke . . den elen-
digste Finkel. Bagges.DV.XI.238. han ud-
stmker sit Glas Finkel. PMøllJ.337. Bræn-
deviinsbr.372. *01 og Finkel gik rundt om
Bordet. Drachm.D.1lo. Pont.UE.30. I. \
finkelere, v. (til Finkel; spøg.) drikke
finkel. *Een, som af Frygt, han ej af-

sindig nock kand være,
|
Forstand ud-

rydde med at dricke, imclLeleTe.nolb.Sat.
I.B5'.

II. finkelere, v. [fei\^3'le'r3] -ede. {til

FinkeUn; jf. kvinkelere; spøg.) spille paa
violin, de fire Musikere, der sidder og
fingelerer derhenne. NatTid.Vt 1 920. Aft. 3.

sp.2. Finkelin, en. [feii^a'li'«] fit. -er.

{spøg. omdannelse af Violin; dagl.) violin.
„Kom med den, Jens! Op med Finkelinen !"

Jens Tapper (tager sin Guitar fra Skul-
deren). „Ja, saa skal i faa den." OMads.
Grænsefolk.(1897).50. Spillede han noget

Sænt paa Fingeliiien, han, der assisterede ?
Uitzeb.VedHoksørFjord.(1902).19.

Finkel-jokam, subst. {omdannet efter

propr. Jokum af nt. finkeljochen, hvis første

led er sa. ord som Fennikel, og hvis andet led

maaske er mnt. juche(n), ty. jauche, stinkende

vædske; jf. Finkel; dagl., gldgs.) d. s. s. Fin-
kel. MothSFl 75. Jeg maa vel have et Glas
Finckel-Joehum i det ringeste, før jeg
gaaer til ^ixnd.Eolb.JJl.II.7. Finckel-
Juckim. Et slags Brænde Viin som

10 brændis af Ærte-Skocker og Æble-Skrel-
dme. Phmixb.TC.I.Nr.S.e. *dig Finkel-
Jochum smager. TTess.^^o. Mariane gaar
ind i Huset og kommer tilbage med Glas
og Flaske. — Smeden tørrer sig om Mun-
den. „Finkeljokum!"TFt<rd.r^.i5>8. -olie,
en. (nu næppe br.) fuselolie. Brændeviins-
br. 372. WCZeise. Organiske Stoffers Chemie.
(1847).281.
Finkenet, et. [fen^ainæd] flt.-ttT(GS

20 Krig64.III.Bilag78) eU. (1. br.) d. s. (Sved-
strupJ)eDan8kesVej.(1902)J2).{fraholl,\m-
kenet (ældre pincknet^; 1. led er holl. pink,
(fisker)baad, lastbaad, der mulig er sa. ord som
I. Finke) ^net af tovværk (RobinsonJ.86.
VSO.) ell.(nu kun) foroven aaben trækasse
langs rælingen (især af orlogsskibe), der om
dagen anvendes tU opbevaring af køjerne olgn.

SøLex.(1808).46. (skibets) ranke Skrog var
nylig bleven skrabet, frisket op med et

30 lysegrønt Finkenæt og et gloende , cin-

noberrødt Bælte nedenfor Skandsklæd-
jxingen. Etlar.SB.8. Drachm.TJDJ.50. SaL
IX.236.
Finker, pi. ['ferieår] ||

(sj.) i ent.:

•Kjød og Skinke, Fisk og Finke
|

. . mæt-
ter dem. LTJmra.Poet.233. {cenyd. d. s.; fra
mnt. vinken; egl. fit. af I. Finke; m.h.t.
bet.-udviklingen jf. benløse fugle (u. ben-
løsj; kog.) ret. bestaaende af smaathak-

40 kede kødstumper (især indvolde), tilsat m.
æbler, løg olgn. (jf. Fedt-, Plukkefinkerj.
MothJFl75. Fine Finker af Oxe-Indvolde.
Ruusm.(1793).llo. de Finker, man i spar-
somme Huusholdninger faaer om Løver-
dagen af hele Ugens Levninger. OehLEr.
11.99. en lav Region, hvor Hvergarn, Fin-
ker, Sulevælling og Uldhoser har deres
Hjem. PJtføiZ.J. 355. I Slagtetiden fik vi
gerne Finker til Davre i Stedet for Sild;

50 de var tilberedt af Svinelever og for-

skelligt andet af Grisens Indmad. Sjæll

Bond.50. Thorsen.134. Skjoldb.KH.24. Const.

Kogeb.93. H finker i fa'rs hat og ølle-
brød i mo'rs hue eU. lue, (jy.) spøg.

betegnelse fw en daarlig og tarvelig ret; især
som svar til børn, der spørger, hvad de skal

have til middag. Wadsk.l2. CarlSørJohn
NikkelsensmcerkeligeBejser.(l914)J 70. Feilb.

II
(nu 1. br.) i forb. som lave, hugge (en)

60 til finker olgn., brugt som trusel. *Hand
skal vist faa skam

|
til fincker skal giøre

|

Min pampert ham. Cit.beg.l8.aarh.(Thott8°

469.300). Blich.(1920).V1.74 (se u. Dyren-
dal^.

II
(1. br.) billedt., om noget ringe og

ubetydeligt, ifx. om daarlig, tynd poesi: Oehl.

LJI.119. Finke-ridder, en. {efter ty.

64*
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finkenritter; vel af fink(e), daarlig person
(se u. -bur 2.1j; egl. tilnavn til den stor-

pralende helt i en fra ty. 1703 og oftere overs,

folkebog; nu kun dial.) person, som gør sig

til af opdigtede heltebedrifter; storpraler;

daarlig karl; ussel stymper. Moth.Fl 75. Anti-
Spectator.171. *en Kryster, | En Finkerid-
der, Pralhals. ÆredaR 7.60. MDL. (fynsk).

t 'Spyd, et. (vel dannet til -ridder (og m.
tilknytning til Stegespid brugt om en kaarde);
si.) som foragt, betegnelse for (en „finkerid-

ders" Vkaarde. FrHorn.PM.148.
t Fin-kobber, et. [II.I.1] (bjergv.)

raffineret kobber; garkobber. vAph.Chym.lt.
215. -kornet, adj. [II.3] (nu 1. br. fint-.

Drejer.BotTerm.169). (især fagl.) som be-

staar af ganske smaa korn (krystaller olgn.).

efter Brudets Udseende benævnes (smede-
jæm) senet eller finkornet. Sal.IX.1 064. Fin-
kornet Krudt. Scheller.MarO. -korn(8)-
jærn, et. [II.3] (fagl.) finkornet smedejærn.
Wagn.Tekn.312. Sal.IX.1064.
finlandsk, adj. [ifen|lan's^] (sj.) adj.

til Finland (og Finlænder^; finsk. Bask.
NS0.95. t lappisk: Bagges.I1.35.jf.smst.
284.IV. 149. 333. || som subst, om sproget:

Finlandsk eller den egentlige Finsk. Bask.
NS0.95. Fin-lap, en. (i bet. 2 ogs. -lap-

perj. {af I. Finne) 1) (nu kun dial.) indbyg-
ger i Finmarken i Norge; lap. Moth.F175.
Rolb.TJHH.I.S. et Kammer, som ikke har
mere Dagslys end det, de nøisomme Fin-
lapper nyåe.JSneed.1.258. Bask.NSO.95.
FeUb.I.291.IV.141. 2) indbygger i Finland;
finlænder. Moth.Fl75. VSO.\\ nu næsten kun
(gldgs., ofte nedsæt): finsk skipper, sømand
ell. (især) skib, som farer (paa Kbh.) med
finlappervarer. Findlapperne maae sælge
i smaae Partier og blive her i 6 Uger.
Luxd.Dagb.I.350. Winth.VIII.250. MO.
D&H. en Finlapper, som havde hejset

sit Flag forkert. Drachm.VT.89. Køben-
havns Havn var næsten tom (0: i beg. af
19. aarh.), en enkelt „Finlapper" (laa) ovre
ved Børsen. HermAndersen.Kbh.'sToldbod.
(1915).108. -lapper, en. se -lap. -lap-
per-, i ssgr. (af-\a.p 2; gldgs.) som stammer
fra Finland; især om (grove) trævarer fra
Finland (ell. i finsk stil)

|| fx. Finlapper-

brædder (VSO.), -kar (VSO. MO.), -skude
(smst), -stol (grov, umalet træstol: Kaalund.
27. Schand.0.1.10), -tømmer (VSO.), -varer

(Politievennen.1798199.145), -æske (finsk træ-

æske: Bahb.E.V.375). \ -lapjperi, et.

{spøg. til -lap 2 m. tilknytning tu Lapperi)
aaarlige finske varer, finlappervarer. *Paa
min Flugt jeg kom forbi

|
Børsen, hvor

der Bræder sælges, men kun Snavs Finn-
lapperi, flrz. XIII. 56 7. -lappisk, adj.

{vist kun hos Bask.) adj. til -lap 1 ; især om
sproget i Finmarken (i Norge): Bask.NSO.
96.

II
som subst: Finlappisken. smst. 101.

Finlænder, en. ['fenilæn'ar] flt -e. {til

propr. Finland
; jf. I. Finne) beboer af Fin-

land. vAph.(1759). MO.(u. Fin), (svensk)

tales eller forstaas af aUe dannede Fin-

lændere. VilhThoms.Afh.II.36. Svensk-Fin-
nerne eller Finlænderne, som de kalder
sig i Modsætning til Finnerne. ÉMikkels.
(DagNyh.'yil922.15.sp.6). Fin-mark, en.

(af I. Finne^ Y især i flt.: finsk(e) mark.
Sterling og Finmark var svagere, sidst-

nævnte noteredes i 9,30. BerlTid.^yul921.
Aft.9.sp.4. t Finmarker, en. {afl. af
propr. Finmarken) d. s. s. Finlap 1. VSO.

10 t finmarksk, adj. til propr. Finmarken:
lappisk. Holb.Ep.II.67.
Fin-mel, et. [II.3] (fagl.) de mindste

dele af et pulverformigt stof (fx. jord), der
ved sigtning kan gaa igennem en meget smaa-
hullet sigte. LandbO.II.79. -mnt, en. flt
-ter (Oehl.VII.361). {fra no. finmut; af fin,

lap (se u. I. Finne^, og et lappisk ord m.
bet. „pels" ; poet, sj.) grov (lappisk) pels ell.

skindkofte. *En tyk og lodden Finmut ind-

20 hylled ranke hiv. Oehl.HK.33. *(det var)
af Fattigdom,

|
jeg trak i denne fæle,

gamle Finmut. FGuldb.SS.III.371. -mær-
kende, part. adj. se fintmærkende.

I. Finne, en. ['fena] (især i bet. „lap-
lænder", nu kun foræld, ell. (ved efterligning

af) no.: Fin [fen'] JFriis.74. NordBrun.D.
243. VSO. MO. ADJørg.NH.I.41. KNyrop.
TovesTryllering.(1907).64). flt -r ['fen'ar,

ogs. ifenar] {ænyd. fin(ne), lap, finlænder,

30 glda. fyndhæ, flt, finlændere (Bimkr.), oldn.

finnr, lap) egl. (foræld, ell. ved efterligning

afno.): beboer af Finmarken; lap(lænder)

(jf. Finlap 1); nu olm.: beboer af Fin-
land; finlænder; (især sprogv.) i fitspec.
om alle de folk, der Jiører til den finske

sprogæt. Moth.F175. Der ere tree slags .

.

Finner, Norske, Svenske og Moskovitiske.
Holb.DNB.25. De norske Finner eller ind-

byggerne af . . Finmarken, ere tvende
40 slags, Søe-finner og Lap-finner, smsf. de

Tavæst Finner. sa.Intr.II.51. de norske
Lapper (vil selv) kaldes Finner. Bask.NSO.
114. Finnernes rige skat af episke digte.

VilhThoms.Afh.II.279. svenske finner, de

svensktalende beboere af Finland. Drachm.
VN.167.

II. Finne, en. ['fena] flt -r ell. f d. s.

(3Mos.ll.9(Chr.VI)). {glda. finde (flt), sv.

fena, fsv. fina, eng. fin, ty. finne ; vist besl.

50 m. lat pinna, pil, murtinde, fiskefinne; jf.
Pind samt IIL og IV. Finne) t) bevægel-
sesredskab hos dyr, der lever i vandet
(især fisk), samt (zool.) hos visse lavere dyr
(blæksprutter, snegle ofl.), bestaaende af en

flad hudfold. Alt det, som ikke haver
Finner (Chr.VI: iinne) og Skæl i Van-
dene, det skal være Eder en Vederstyg-
gelighed. 3Mos.ll.12. Funke.(1801).1.283.
*Alle smaa Fiske i Floden svam, |

De legte

60 med deres Finne. Heib.Poet.III.366 (efter

DgF.II.107). *Hvalerne med deres brede
Finne. HCAnd.X.434. *Med røde Finner

Skallen lystigt sipr2e\!ier.Kaalund.SD.162.

Sal.III.197. Enhver har set, hvorledes en
Smaafisk, der staar stille i en Bæk, for at

holde StUling og Ligevægt flimrer og
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dirrer med FumeTne.n£rix.VGD.15. 2)

overf. anv. af bet. 1. 2.1) (bot., nu næppe br.)

finnet smaablad. DrejerlBotTerm.39. l\

sammensat (finnet) blad. Træearter.(1799).

313. Z2) (jy.) udbøjning, som bærer smaa-
krogene paa rokkens ten; vinge. Feitb.BL.
102. 2.3) (jy., gldgs.) bestykke paa kvin-

ders hovedtøj; vinge, hun (rystede) sit

gamle taabelige Hoved, saa at Finnerne
paa hendes jydske Kappe vippede og
svejede. HEFlindt. Glimt.(1903)J29.

III. Finne, en. ['fena] flt. -r. (cm^d. finde,
»V. finne, no. dial. finn; fra mnt. vinne ell.

ty. finne; maaske sa. ord som II. Finne)
1) (nu »j.) d. s. s. Filipens, jeg har større

Smag i et smukt Ansigt med Finder, end
et gemeent, som er glat. Overs.afHoWLev-
nedJ2o3. 'Kan hun I da giøre ved, at en
Finde dig Næsetippen vanhælder? iJaAi.

Tilsk.1799.314. OLBang.T.462. Sal.^VIII.
104. 2) t (vet.) tinte (hos svin). VSO.

IV. Finne, en. {vist sa. ord som HI.
Finne; j/. mnt. vinne, svulsfi fe dt(ansam-
ling); fedme. FeiXb. (u. 1. findeø. | uden
for dial. nu kun (slagt.) i ssgr. som: (slag-

teren taler) om Slagfinde, naar han gri-

ber om Lyskefolden, om Rumpefinde,
naar han fatter om Hudfolden paa Siderne
af Haleroden, om Brystfinde, naar han
undersøger Doglappens Fyldningstilstand.
Sal.''VII.832.

Finne -fisk, en. [H.11 se Finfisk.

-sand, en. [I] (efter no.; foræld.) d. s. s.

-kunst, den Lyst var ikke andet end en
Følge af Finne-Gand. Grundtv.SnorreJJ.8.
•knnst, en. [I] (foræld.) trolddom (som
lapper op finner tidligere ansaas for særlig
kyndige t). Moth.F175. Biarmeme have op-
daget vor Flugt, og skade os med deres
Finnekunster. Oehl.ØS.197. jeg er en Aand,
som med Finne-Konst er tryllet frem i Men-
neske-Ham. Grundiv.SnorreJ.277. -kel, en.
[H.l] ^ køl, der har form af en omvendt fiske-

finne. IngeniørenJ899.333. SchellerMarO.
-straale, en. [H.l] (zool.) tynd knogle, der
støtter finnen. LandbOJI.79.

I. finnet, adj. ['fenaf, som sidste led af
ssgr. -ifenC aq {til H. Finne) 1) (1. br.) til

n. Finne 1 : som er forsynet m. finner. En
finded hsk. Moth.F169. *(havfruen) var
neden

|
Skiældækt, finnet og sort, som

Halen af fæleste Hvalfisk. Bagges.NK.264.
•Havhesten der med sin finnede Manke,

|

. . skal vrinske med Frygt. OehlJ'J.89. jf.:
*det baskende brus

| af den snurrende,
finnede skrue. NMøUM.97. | som sidste led

af ssgr., se arm-, blød-, bugfinnet osv. 2)
(bot.) til Il.Fmae2.i: om sammensat, fjer-
ribbet blad, hvis smaablade sidder langs
en fælles bladstilk. Træearter. (1799). 313.
BostrJToraJ.423. | som sidste led af ssgr.,

fx. en-, fir(e)-finnet osv. (finnet blad m.
1, 4 (osv.) smaablade. Drejer. BotTerm.40.
42), jf. lige-, uligefinnet

n. finnet, adj. Pfenaf] {ta HI. Finne)
1) (1. br.) tU m. Finne i: som har fili-

penser; filipenseret.
finned Næse,

ildrøde Øine, en
en savlende Mund, og en

Taille som en sort Ræddike. £jf.FjÆs^.
VSO. MO. (hans) lave, finnede Pande.
Drachm.III.317. 2) f tH IH. Finne 2:
tintet, et finded svin. Moth.F169.

t finnisk, adj. {fra ty. finnisch) d. s. «.

finsk, een dansk Mand, som skulle lootse
os igiennem de finniske Skiær (o: den fin-

10 ske skærgaard). Æreboe.204. en Finnisk Vi-
king. Grrundtv.SaxoJI.9o. J hos Bask spec.

om de finsk-ugriske sprog (t mods. tU egent-

lig finsk), den store fmniske Stamme.
ÉaskJfS0.9o. somsubst.: Finnisk, de finsk-
ugriske sprog. smst.

fin-plbet, adj. [n.3] (kog., I br.) om
dej: som er gennemtruWtet af smaa luft-

kanaler: porøs. Efter en Tunes Forløb
æltes Dejgen igennem igen, ganske let,

20 (hvorved den bliver mere finpibet), og
Brødene slaas nu op og lægges paa Bage-
Y)\2iåen.Consi.Kogeb.250. -pr«Te, en.[H.l.i]

(fagl.) bestemmelse af æéUe metallers finhoU
dighed. Sal.^VIII.106. -pnds, et. [H.S]
(mur.) først paafører (man) et Lag Grov-
puds af almindelig Mørtel og derpaa et
tyndere Lag Finpuds af en federe Mørtel
med finere Sand. Gnudtzm.Husb.91. -pnd-
se, i". [11-3] ('mo(fe. grovpudse; mur.) Haandv.

30 298. -ringet, adj. [IL3] (mods. bredringet^
isoT (forst.) om træer m. svagere udviklede
aarringe. ForstO. O -sans, en. [H.éj] skarp
opfattelsesevne ell. stor modtagelighed (især
m. h. t. sjælelige, æstetiske olgn. forhold).

(Goldschmidt) iagttager og beskriver, ser
og genfremstiller (med) stor psykologisk
Finsans.5rand«sJ^J.4.52. Hans Poesierhavde
røbet en sproglig Ymsans.PontJjP.YI.2o.
Finsel, en, et. se FindseL

40 fin-sigte, v. [H.3] (jord til potteplanter)
bør ikke finsigtes men pilles i Stykker
med Fingrene. VortHjJIl4.72.
finsk, adj. [fen's^] fit. -c ['fen'sga] {æntjd.

d. s. (i nuværende bet.), oldn. finnskr, lappxsk;

jf. finni.sk) adj. til I. Finne (og Finiandy. det
finske sprog, som man taler udi Fin-
land udi Sverrig. Holb.DXB.27. finske va-
rer

i
et finsk skib

i
finsk brød, (kog.)

en slags smaakager. FrkJ.Kogeb.312. \ lap-

so pisk: finske Trolde sværme | Paa Klip-
perne. £ir.F.67. I om sproget (ofte brugt
substantivisk), dels om det sprog, der tales

af de fleste indbyggere i Finland (jf. ovf.),
dels (sprogv.) om den sprogklasse, der (for-
uden det egl. finsk) ogs. omfatter livemes,
esternes ofl. sprog, ell. om hele den sprog-
familie (den „finsk-ugriske'^), hvortil ogs. lap-
pisk, magyarisk ofl. sprog hører, (de lapper)
som ere længere oppe tU fieids, ere tem-

M meUgen usynlige for de Norske, og . .

forstaae ikke andet end finsk. HolbJ)NB.
27. Man synes da . . at kunne anse . .

Finlandsk eUer den egentlige Finsk, som
Hovedsproget (blandt de finsk-ugriske sprog).
BaskNSO.95. den for finsk karakteristiske
endeise. VUhThoms.AfhJ. 347. SaUVIII.
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110. i hest f.: Tonen hviler . . i Finsken
altid paa den første Stavelse i Ordet.Easfc,

NS0.97. VilhThoms.Afh.IL379. (sj.:) det
finske (jf. det danske u. III. dansk B).

det lapponiske er ikkun en dialect af det
Finske. Holb.DNB.27.
Fin-tskrne, en. pi.4.2] i^ skrue (paa

instrument), der anvendes til den sidste nøj-

agtigeindstilling. Wagn.Tekn.31. -smager,
en. [11.4.3] {efter ty. feinschmecker; 1. br.)

person, som har en kræsen smag (j/. Fein-
schmeckerj; dels over for mad (jf. -spiserj;

en udsøgt Herremiddag paa en halv Snes
Personer . . nogle af dem var Finsmagere.
Schand.FrøkenUram.(1897).l. som en Fin-
smager nyder en Ret. Brandes.XVIII.332.
dels over for kunst: denne Kunst ude fra

Landet . . paadrog sig Revselse af Fin-
smagere. JKJe»s.JX.i 7. -smed, en. [II.3]

(1. br.) klejnsmed (mods. Grovsmed^. And
Nx.PE.IIL3oo. -spiser, en. [II.4.3] (overs,

af fr. gourmand m. tilknytning til Fin-
smager; sj.) gourmand, første IQasses Køk-
kener i London (staar) fuldt ud . . paa
Høide med Køkkenerne paa Fastlandet,

ja Finspisere vil endogsaa paastaa, at de i

visse Henseender staar ')iø\evQ.Cavling.L.74.

DagNyh.yiil921.12.sp.3. -stikker, en.

[II.2.2] {dannet i lighed m. Stivstikker; især

bornh.; nedsæt.) menneske, som gerne vil op-

træde som den fine mand. Han ejed saamænd
ikke andet end det Tøj han gik og stod i;

men en Finstikker var han jo ligefuldt, og
han holdt da ogsaa til i Hovedstaden. Atid
Nx.PE.1.109. (han) røg jo altid Cigar, Fin-
stikker som han var. sa.DM.III.77. -stø-
de, V. [II.3] (nu l.br.) pulverisere; især i perf.
part. : Slaae derpaa 6 Potter Vand i en Kie-
del, med et halvt Lod fiinstødt Cochenille.
CVarg.Farve-Bog.(1773).4. MO. -s«It, et.

[II.l.i] (fagl.) sølv, der kun indeholder ca. Vi °/o

uædle bestanddele. OpfB.^III.214.
fint-, i ssgr. af II. fin; jf. fin- 1. -brød,

et. (ogs. Fin-. Budde.F.324. AndNx.FE.IIL
230). om hvedebrød og kager (mods. Grov-
brød; j/".«. IL fin I.2;. Feilb.BL.352. Drachm.
PV.61. en Brødbakke fuld af Fintbrød tU
Kaffen. Wiei.Z,H.55. jf. ;Mølleejeren,Fint-
brødsbageren og Rugbrødsbageren.
Drachm.TJB.106.
L Finte, en. [ifenda] Cf Pynte. Holb.Vgs.

1.3. CFrim.AS.200. jf Torp.ÉtymO. (u.Fyn-
taj ; (nu 1. br.) m. fr. form Peinte. JBaden.FrO.
130. GoldschmJII.88. Sal.^VIII.112). flt.-r.

{fra fr. feinte ell. ital. finta, stød i fægte-

kunsten; egl. perf. part. fem., af lat. fingere
(se fingerej) 1) (fægt.) bevægelse m. vaabnet,

hvorved man faar modstanderen til at tro,

at man vil gøre et udfald, saaledes at man
derigennem faar ham til at blotte sig; skin-
angreb, jeg veed at parere en Klinge,
og give en Finte. Eom(xi-ønneg.III.79 (jf.

u. bet. 2.2j. *den Ene giver sig blot,
|
Som

et ynkeligt Rov | For et Støds underfun-
dige Finte.Hrz.XIII.190. (dragonen) gloråe
en Finte efter hans Hoved og faldt i det

Samme ud til et Stød efter Vings Bryst.
Eflar.DV.243. Ingen kunde tale . . saa
salvelsesfuldt om Finter og Parader. JP
Jae.I.50. Gymn.ILl66. jf(billedl.):*I)akom
der fra Fjenden en Kugle,

| Den gav baade
Rifter og Bule.

|
Omkring fløj saa vide

de Splinter —
|
Det var en Salut uden

Finter (0: ærlig ment). Blich.D.II.130. 2)
(nu 1. br. uden for dial.) overf. anv. af bet.

10 1. 2.1) list; kneb. Hanfi tienere lurer ham
med'iinteT. Moth.F176. min Procurator . .

sidder vel over nogle gamle Forordninger,
og ruger nye Finter nd. Olufs. GD. 143.
uden Falsk og Svig, uden Finter og Kneb.
CBernh.III.389. Han havde jo ingen Anelse
om, hvad det var at slaas. Fra mit . . Skole-
liv kendte . . ieg de Hundrede Kneb og
Finter, han aldrig havde lært. Brandes.Xl.
263. Fleuron.K.84.

||
gøre ff spille. Holb.

20 Paars.208) finter, (nu hm dial.) begaa
uærlige handlinger; spille (en) et puds. *Imel-
lem gjorde han (o: Jesus) vel ogsaa Fin-
ter,

1
For ret at give sig et Guddoms-Skin.

Grundtv.PS.IV.402. Feilb. 2.2) spydig be-

mærkning; skose; „spids", det er ikke
Karle der putter slige Finter i Lommen.
Biehl.DQ. III. 292. Rahb. Tilsk. 1794. 654.

(han) svarte paa . . deres Finter og Spotte-
gloser. Blich.II. 466. Jeg var kommen

30 sidst og maatte døie mange Finter for

mit SyYSOveri.CBemh.NF.1.53. et Haglvejr
af Finter og Spidser. ZakNiels.Maagen.5.

II
give finter olgn., skose; stikle til. Moth.

F176. VSO. PMøll.II.8. Feilb. jf: *Hans
Ryg haandgribelige Finter

|
Skal gives

af min seige Stok. Wess.228. II. finte,
V. [ifenda] -ede. {til I. Finte) 1) f jf. I. Fin-
te 1 0.92.1: foregive; lade som om; fin-
gere (2.1). Hånd er ei den som hånd finter

40 at være.Moth.F176. 2) (nu 1. br.) til 1. Finte
2.2: være spydig (over for); skose, jeg
vil . . uden videre at finte eller correxe
Dem, heller gaae over til mit egenlige
Ærende.Bahb.Tilsk.1803.707. Sangen (hav-

de) givet Anledning til hin Utilfredshed,
hvormed hun før fintede Landet. Oehl.Øen.

(1824).1.119. Winth.XL179. *udlet af dine
Søstre,

I
komplimenteret, fintet

|
og ynket.

Rørd.GD.'288.
50 fint-falende, paH. adj. (1. br. fin-. H

Brix.GT.128). 1) (1. br.) til II. fin 4.2: fint-

mærkende, et fintfølende Termometer. Na-
turensV.1914.327. 2) O til II. fin 4.3: en
Mand, hvis Sjæl var langt mere fiintfølende,

end jeg havde anet. Hauch.MfU.99. Denne
fiintfølende Mand havde . . aldrig ind-

trængt sig i sin Vens Fortrolighed. Gylb.

(1849).II.232. han blev rød i Hovedet som
en fintfølende Yngling bliver det, naar

60 der siges en Usømmelighed i Nærværelse
af en Kvinde, hvem han sværmer for.

Gjel.R.131. -kornet, adj. se finkornet.

-mærkende, part. adi. (1. br. fin-;. 1)

til II. fin 4.2: d. s. s. -følende 1. et fint-

mærkende instrument
i jf. (sj.): Fordelene

ved denne Metode er dens overordentlige
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Finmærke th ed. iVafMrens7.i9io.-280. 2)

GJ til II. fin 4.3: d. s. s. -følende 2. Disraeli

var fintmærkende nok til at forstaa sit

NedeTla.g.Brandes.IX.SoS. (hun) afgav sin .

.

Redegørelse med en Sikkerhed, hvori dog
et fintmærkende Øre let vilde have sporet
noget indstuderet. PontLR.150.
Fin-væg^t, en, t) rn.l.i] (fagl) en

metalblandings vægtindhold af rent guld ell.

sølv (mods.Raavægt). VareL?227. 2) [II.4.2] io SaUVIIIJ.12.

(4) i forlængelse af hinanden. Harboe.MarO.
110. Funch.MarO.I.151. SaUVIIlJ.12.
Fiole, en. [fiio'la] ftt.-r. (a/"^r. phiålS,

skaal, jf. Fiale; især kern., nu foi'æla) fla-
ske m. lang hals og tyk hug (jf. Bugflaskej.
vAph.Chym.1.256. han (holdt) Fiolen op
mod Lyset. BlichJI.Sol. han rakte mig en
Fiole, fyldt med en klar Vædske. Bbs/r.
MM. 364. JPJac.1.76. JakSchmidt.SP.90.

(i3, 1. br.) fintmærkende vægt(skaal); „guld-

vægt", enhver Paastand vil blive vejet paa
Videnskabens Finvægt. PoU^/sl903.1.8p.6.

I. Fiol, en. se Viol.

II. Fiol, en. [fiiø-'fl (ogs. (1. br.) Viol.

Eolb.AbracJ.6. 0eU.YI.281. SganarelJII.
58. Thuborg.A.146. — (nu kun dial.) Fjol.

HallagerJ32. Aakj.VVF.133). flt.-er. (ænyd.
d. s.; fra mnt. viole, afital. viola; tU grund

fiolet, adj. se violet.

t Fiol-harpiks, en, et. (jf. ty. gei-
genharz) fyrreharpiks (bl. a. brugt til be-

strygning af violinbuen ) ; kolofonium. vAph.
Chum.11.218. Funke.(1801 ).IL639.
Fiolin, en. se Violin.

Fiolite, en. se Filit.

Fiol-mager, en. (nu næppe br.) violin-

bygger. vAph.(l?o9). Fiolmageren . . er
tnsfmiaf. vitula;^/'. Violin 0^ Fedel) cTsfren- 20 baade Snedker og Bildhugger og arbei-

der med samme Verktøi og Haandgreb.
HallagerJ32.
Fiolon, en. se Violon.
Fioloncel, en. se Violoncel.
Florin-græs, et. [fio'ri-'n-l (fra eng.

fiorin-grass, af irsk fiorthån, langt groft
græs) 3( betegnelse for græsarterne krybende
hvene, Agrostis alba L., og alm. hvene, A.
vulgaris With. JTusch.9J.0. Sal.IX.176.
Fip, en. [feb, 1. br. fib] flt. -per. (ænyd.

d. s. i bet. „spids", sv. dial. fibb, febb, top,

snip, hale, no. dial. fipp, spids, tip, fibb,

kort inderste underskørt; besl. m. Fimp; m.
h. t. bet.-udviklingen jf. Fimp) 1) (nu kun
dial.) spids ell. yderste ende af noget; snip;
flig. Moth.F179. Hans Haar gaaer ned i

en Fip.FSO. MO. Feilb. 2) (dagl.) d. s. s.

Fipskæg. Rosenhoff. D. 117. Bergs. PP.^ 8.

(hageskægget) bestod . . knn af en Fip ne-
gene, egl. maaske: lade spillemanden spille 40 denfor Underlæben. Ponf.iP.FI. 4. hans

geinstrument , der stryges m. bue; stryge-
instrument (jf.BsLsnol).jf.MusikL.(1801).
76. nu vist kun om violin. Peer skal have Fi-

olen, thi jeg troer at der skal blive en Spille-

mand af ham. Holb.Jul.llsc. saJBars.lIJ.4.

*Skaffer mig min Fiol igien,
|
At jeg kan

tolke min stumme Smerte! OehlJ.46. *Den
Spillemand snapped FiolenfraVæg.DracA»».
RR.51. LCNieU.ML.26. Skovrøy.Fort.l5L
i forb. basogfiol (jf. III. Bas 4^: *Skoe- 30

mageren med sin Bafi og Fiol. HolbJepJ.
6. kommer I til GUde, saa faar I den beste
Basse og Fiol som der er i det heele Her-
red at dandse efter. KomGrønnegJlJ230.
PAHeib.Sk. 11.312. nu kun poet. og dial.

samt alm. i forb. lade fiolen Cs/. violen.
Cit.caJ700. (Thott89473.nr.3.v.4). Goldschm.
IV.68. H0rup.lll.lll) sørge (if nt. de
violen laten sorgen, holl. violen laten zor-

op til begravelsesgilde som tegn paa, at nu
vil man ikke sørge længere (jf. m. delvis

fastholdelse af gnmdbet.: lade musikken give

udiryk for den alm. livsglæde: Spiller op
en lystig Polsk Dands der inde I Herrer
Musikanter! Vi maa lade Violen sørge.
HolbA.bracJ.6) ; (mi især) kaste alle bekym-
ringer (især m. h. t. det daglige udkomme)
over bord; ikke bekymre sig om dagen i mor-

rødbrune Skæg var blevet studset spidst
. . Fippen var vokset og vikset en halv
Tomme længere. NansJD.44. *hans Kind
var rynket. Skægget Fip,

| og der var
Sod paa Næsens Tip. Thuborg. Vi Menne-
sker. (1917). 26. 3) (jf. Fimp 2.3; dial.)

lille, uanselig person. Feilb. „Det skal
jeg vise Dem," sagde jeg og tog ham
i Kjolekraven. Den Fip kunde jeg sag-

aen; lade staa til (jf. u. Fedel 1). PAHeib. 50 tens magte i det Raseri, hvori jeg var
US.lo. saalænge vi havde Penge i Lom-
men, lode vi Fiolen sørge. 0ehl.0en.(1824).
11.182. de Fremmede drak af Hjertens
Grund og lod Fiolen sørge (0: anede ikke

uraad). Grundtv.SaxoJ.294. *har vi for i

Dag bortgjennet Sorgen, | La'er vi Fiolen
sørge for i Morgen. PalM.V.23o. en Fifti-

kus, der pligtskyldigt væver Kirkens Vad-
mel og forøvrigt lader Fiolen sørge. Pont.

OldemorsErindringer.(1908).144. 4) (jf.Fimp
2.i) f del af de kvindelige ydre kønsorganer

:

kildrer (clitoris). Moth.F179. 5) (iscer dial.)

navn paa et kortspil. Feilb. GlSpil.45.
Fip-, i ssgr. (især foræld, ell. dial., jf. dog
-skæg^ af Fip 1, for at betegne noget som
endende i en spids, fx. -hage, -næse, -top
(VSO.), jf -hale(t) (FeUb.). -kjole, en.

spidskjole. Ing.LBJ.4. sa.RSE.VI.3. Feilb.

FL.552. jf.: *God Taar, mine Herrer! nu 60 -krave, en. bladkrave. VSO. fippe, v
søTgeFiolenl Blich.D.L201. Fiol-bas, en.

(sj.) d. s. s. Basfiol. jeg mærkede snart,

at disse Fiolbasser vare Indbyggerne der
i (musiklandet). Bagges.NK.269. -blok,
en. ^ (nu 1. br.) træstykke af form som en
violinkasse og bestaaende af to enkelte blokke

['feba] -ede. (sv. dial. fibba (såj), skynde sig,

no. dial. fippa, gribe m. fingerspidserne, fibba
(seg), skynde sig; jf. nt. fipperen, løbe m.
kotie skridt, fipsen, beligge; sml. befippet,
forfippet; besl. m. fimpe, fimre; grundbet.
er: tage paa m. fingerspidserne, trippe paa
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taaspidserne) t) (jf. fimpe 2; dial.) lade
(børn) ride ranke paa sit knæ. Feilb. 2)

(jf. fimpe 3; nu kun dial.) bevæge sig m.
smaa, hurtige skridt; vimse; trippe. VSO.
MDL. Feilb. Den gamle stod . . og fip-

{)ede dernede paa Skraaningen og mum-
ede: Var vi da aldrig gaaet ad Banen.
NJeppesen.B.H.116. ogs. i forb. fippe om
(-kring) olgn.: „Allerførst frisk Vand!"
siger Per . . „Ja", svarer Tammes og fip-

per omkrmg. Skjoldb.G.80. 3) (jf.iimpe4=)
j d. s. s. beligge 2. VSO. fippet, adj.

['febef] (dial.) 1) (til Fip i) „Er det som har
en udstående spiåCi.'' Moth.Fl?9. et fippet
faar (o : med kort, spids hale)

|
Feilb. 2) (maa-

ske til fippe 2) d. s. s. befippet 2. Hlversen.
VorErkendelse.(1918).431. OrdbS.(jy.).

JPipst, et, (i bet. 3 og 4:) en. [febs] (vist

besl. m. Fip) 1) (fagl.) hos dueopdrættere:
betegnelse for de underste dækfjer i en
dues hale. CGram.Husduen.(1910).83. 2)
(sj.) d. s. s. Fipskæg. *et Overskæg, Fips,

|

en KJrop, li'som støbt i Gibs! Bantzau.(Fol-
ketsSangB.597). 3) (jy.) fa ar med kort,
spids hale. OrdbS. 4) (jarg., sj.) skab-
agtig person (især: hvis klædedragt vir-

ker afstikkende) (jf. fipset 2). OrdbS. jf.
Fixfips. ChrBorup.PM.24.338. Fipseri,
et. [febsa'ri'l flt. -er. (til fipset 2; jarg., sj.)

skaberi; affektation. Den Slags (o: gam-
meldags kærlighed) skal være saa yndigt,men
jeg synes nu, det er noget Fibseri. EChri-
stians.Joppe.(1889).214. fipiset, adj. ['feb-

sat] (til Fips; dial. ell.jarg., sj.) 1) (jf. Fips 3)
om stumpet haar, hestehale olgn., som er til-

bøjelig til at bevæge sig fra side til side ell. op
og ned. (jeg) trakterede hendes to smaa
fipsede Fletninger, til Hatten fløj af. Afen
hedenskSjælsHistorie.(1910).28. 2) O/. Fips
4; overf.) om person: som har et skabagtigt,

fornemt utilnærmeligt væsen, ell. som er meget
optaget af sin klædedragt; skabagtig; af-
fektert. OrdbS. De ser — her er Under-
skriften 1—RigtigfipsetFruentimmerhaand,
ikke? LBruun.De betingetbenaadede.(1920).
108.
Fip-sikæg^, et. (dagl.) spidst tilklippet

skæg paa hagen (jf. Fip 2, Fips 2). Oehl.

E.256. et kjækt, ungt Eo-igeransigt med
. . et fint Fipskæg i Hagekløften. Ing.EF.
11.253. Kierk.II.101. Anat.(1840).II.220.
Rist.EB.12.

II
(sj.) om person m. hageskæg:

de Skalde-Pander og Fip-Skjægge (o: bis-

perne). Gru7idtv.Saxo.Iir.392. -skægset,
adj.rsj.) som har fipskæg. VSO. Bang.F.185.
jPir, subst. [fi'r] (ænyd. fir, fyr, afbigt,

undskyldning; egl. vbs. tu IH. fire; jf.Seip.
L.II.36) 1) i forb. give fir, 1. (nu næppe
br. undt. dial.) d. s. s. IH. fire 1. giv Fiir

paa Tovet. FiSO. Feilb. Frøken S. turde
ikke give det svageste Fir paa Tømmen.
AakjæL.44. 2. f d. s. s. HI. fire 3. *Hand
maa for Ofvermagt paa Rætten gifve fiir.

Lucopp.TB.A6>: Længe var hun opsætsig,
men maatte dog tilsidst give Fiir. FSO.
2) (jf. IH. fire 4j f det at smigre for en per-

son, som man ønsker skal udrette noget for
en. Moth.F186.

fir-, i ssgr. ["fi(-)r-] af H. fire (jf. fire- i

ssgr.)
II af saadanne ssgr. er her kun med-

taget de vigtigste; udeladt er fx. -aarig, -aars,

-armet, -bladet, -cifret, -dobbelt, -doble,
-etages, -fliget, -fold, -foldig, -gang, -gre-
net, -hannet, -hunnet, -mands, -master,
-mastet, -punds, -pundig, -ribbet, -stavel-

10 ses, -taaet, -takts, -tandet, -traadet, -vin-
get ofl.; flere af disse (ell. tilsvarende m. an-
dre talord) er nævnt u. sidste led (-aarig (2)
osv.).

II
har delvis fortrængt ældre ssgr. m.

fire-, se Fir-ben, -benet, -blad, -fodet, -fød-
det, -fødig, -hændet, -jærn, I. -kant, -kan-
tet, -sindstyve, -skaaren, -skillin g, -stem-
mig, -ti, -tog, -tommersøm, -tur. -ben, et,.

(nu kun dial.) en (Moth.F180. 0ehl.BL.25.
Hauch. SD.II.34. Feilb.). (f Fire-. Moth.F

20 180). flt. d. s., (nu kun dial.) -er (PNSkov-
gaard.B.71), f -e (EPont.Atlas.I.609). (ænyd.
firebeen; zool.) 1) betegnelse dels for øglefa-
milien Lacertidae, dels for slægten Lacerta.
vAph.Nath.II.335. Baff.(1784).247. en hæs-
lig Fiirbeen af den saakaldte Leguanslægt.
Mauch.III.46. Hans kjønne smaa brune
Øjne spillede som paa et lUle italiensk

Firben, der soler sig. Schand.BS.279. Sy-
dens Firben, der iler hastigt op og ned

30 ad Mure og saa pludseligt forsvinder i

Ridser og SpTækker. Brandes. Goe. 1.370.
BøvP.II.439. 2) (jf. fr. lézard (de mer) m.
sa. bet.) f Jt d. s. s. Fløjfisk 2 (jf. -ben-fiskj.
vAph.Nath.II.362. -benet, adj. (f fire-

Holb.Heltind.II.8). som har fire ben (jf. -fød-
ået). Vi have et andet Muulæsel hernede,
et rigtigt, fiirbenet og langøret. Heib.Poet.
11.31. Den firbenede Proletar (o: en hund),
Kaalund.119. || som adv.; (sj.) om et menne-

40 ske: at bevæge sig firbenet (o: kravlende
paa hænder og fødder). AKohl. MP. 11.127.

t -ben-fisk, en. ^ d. s. s. Firben 2. vAph.
Nath.II.362. -blad, en. (V\tq-. vAph.Nath.
11.167. Bostr.Flora. 1.83). 1)^ 1.1) slægt af
konvalfamilien , ejendommelig ved fire store

kransstillede blade; etbær; Paris quadrifoliaL.
JTusch.161. Fire- (ell.) Firblad. Moth.F180.
vAph.Nath.II.167. Lange.Flora.188. Bostr.

Flora.L83. 1.2) f d. s. s. Firkløver (jf Fir-

50 hla.d.skløveT).vAph.(1764). 2) (herald.) skjold-

ornament, bestaaende af et firdelt blad. PB
Grandjean.Eeraldik.(1919).246. f -blads^
klaver, en, et. d. s. s. -kløver. *Saft af Ru-
der,

I

OgFirblads-Kløver.J^MJ.F.ei. PMølL
11.12. Den, som bærer en „Fireblads-Klø-
ver" hos sig, ham kan hverken Giøglere
eller Taskenspillere (blænde). Thiele.IlI.130..

-dækker, en. (foræld.) J, skib m. fire

dæk. OpfB.'-II.286. Sal.X.1042.

60 I. Fire, en. ['fira] flt. -r. (af II. fire;

jf. Firer) i forsk, spil: kort (temingside olgn.}

med værdien 4. Moth.F183. (han) lagde Fi-

ren til i Ruder. JPJac.1.288. f * forb. firer
alle, i terningspil: kast af 2X4 (jf. II. al.

4.i). Moth.F183. vAph.(1764). i forb. hjerter,

spar fire osv., se disse ord.
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II. fire, num. ['fiTa] Høy8g.AG.7. (æda.

firæ, fyræ, fiu(g)ræ, oldn. fjorir, ty. vier,

eng. four, got. fidwor; besl. m. lat. quattuor,
sanskr. catvaras; jf. fjerde, fjorten, fyrre,

firs) tallet 4.

1) i alm. jeg (saa) fire Engle staae paa
Jordens fire Hiømer, som holdt Jordens
fire Vinde, paa det ingen Vind skulde
blæse over Jorden. Aab.7.1. (if. Frodeloven
skulde) enhver strids-mand, som vilde tiene lo sittrende hen til ^&m.Winth.Nov.77. Han

lære et Øieblik at gaae opreist, men dog
bestandig længes efter at gaae paa Fire.
KierkJX.233. *Jeg danser og drejer paa
min Lire saa fro,

| og min lo<me Ven gaar
paa Fire og paa To. Ric1uI.o7. om et men-
neske: støttende sig paa hænder og fødder i

forening. TBaden.Suppl. *Nu de sig paa
Maven lægge, | Og paa alle Fire faybe.
Eeihæoet.XM2. Paa alle Fire krøb jeg

lil

med ære . . søge en fiende, imodstaae
tvende, vige noget til side for tree, og ikke
skiæmme sig for at fly ior fire.HolbJDNB.6.
•Torbisten kravler af mørken Hul

|
Med

fire Vinger saa pmde. PMøUJJS. *Fire
Alen Merino | Til en Vinterfrakke. PFa-
ber.VV.117. vi var blot en fire -fem
stykker (o: 4 ell. 5) \ fillefem, 4-5 (se u.

eller 3^. ^Tul-tre Professorer og fille-fem.

laa paa alle Fire ude i den lille Have.
JPJacJ.167. JJiirg.CSJ19. (»j.; jf. ty. alle

viere von sich strecken:^ de er rigtignok
slemt Uvenner . . den lille Hendriksen
slog ham jo rigtignok forleden Dag, lige-
som det kunde være en Høg, og saa ^e
Fire gik fra ham (o: han faldt saa lang
han var). GoldschmJII.126. om heste: køre
med fire, køre med et forspand af fire

Hvad regner vel Danmarks Løver deml x heste. Aaresir.74. En rig Grosserer-Familie,
GrundtvæS.VII.312. i forb. m. andre talord:

•Den fire og tyve Aars Pog. Blich.D.11.83.
hundrede og fire, fire hundrede (tusinde)
osv. (nu 1. br.:) Jeg vil sige dig tu (o: to)

(h. e. faa) sande Ord, saa gode som fire

og tyve (h. e. mange). Nysted.BhetorJ27 (jf.
IL en 12.1^. Der er vi paa den gamle Tone
igien. Hør Søster! engang saa godt som
m-e og tyve, og kom saa aldrig med det
oftere. TBruun.(SkuespJ1.40).

2) i faste forb. de fire elementer, se

Element 2.i. fire fjæle, se Fjæl. (ikke)
fire skilling (værd) olgn., se Skilling.

t fire spring, d. s. s. Firspring,jeg drog
i fulde fiire Spring til Frankrig. Biehl.DQ.
III.208. *Imoa de fire Verdenshjørner
plant

!
De fire Billedstøtter! PaJA/.TreD.

226. (alle) fire vinde, se Vind. inden
fire vægge olgn., se Væg. (tale med en)

der kjørte med Y\ie.HCAnd.YlJ.79. Esm.
1.83. jf. f: spænde alle fire for, an-
spænde alle sine (aands)evner til det yderste.

Moth.Fl80.
III. fire, V. ['fil-a] »ede. vbs. -ing, f -else

(VSO.) eU. t Firsel (MothJ'186. VSO.), jf.
Fir. {ænyd. d. s. i bet. ^lade glide", „fejre",

„vise a^bødighed", „give efter (for)"; fra mnt.
tiren, af fr. virer, dreje (holl. vieren, eng.

30 veer, dreje (sig), fire), jf. vire; egl: dreje

tovet af valsen I t bet. 3-4 muligvis et opr.
helt forsk, ord, laant fra mnt. nren, fejre,

vise ærbødighed for (se fejre^ (jf. SeipJjJI.

36)}
1) (tsær ^; mods. hale) gradvis give efter

paa et tov, som i den ene ende gør modstand
(fx. ved at det er ruUet om en valse); give
los; slække, l.l) uden obj., eU. m. obj., der
betegner tov eU. line. MothJF185. HøysgB.

underfireøjne (jf. ty. unter vier augen^, 40 222. at fiire saa smaat. SøLex/1808).46.
(tale med en) uden vidners nærværelse. VSO.
den Sag bør I aldrig nævne, selv ikke
under f5e Øjne med mig. E.eibJPoetJII.416.
3eg har et meget vigtigt Ord at tale med
Dem. Men det maa være under fire Øine.
Erz.VII.181. PalMJL.II.760. Schand.TF.
IIJ.06. Mau.II.611. talem.: fire øjne ser
(altid) mere end to a : to mennesker iagt-

tager mere tilsammen end eet. Hrz.VIlI.64

HarboeMarOJ.10. IdrætsB.1.363. Fiskeren
giver Line, ruller op, linder og strammer,
firer og haler i rette Tid. Bogan.1.62.

||

»j. præp. paa: fire paa et Skøde. ScheUer.
MarO. I fire 'af, give (tov) los (især: i

dets fulde udstrækning). MothJFl86. •Fiir af
paa Fokken! Bagges.DV. V. 280. •Når én
ombord i båden sætter skødet fast | og
ej vil fire af (TJun-La^ophokles'Antigone.

to og to er fire olgn., 2-\-2 = 4. aHe 5o(1893)J29: Ure), da kæntrer den. NMøU.
komme overeens om, at to og to giør fire

BaggesXJ.nn. Man læser tydelig i alle

Øjne, at to og to er fire, i nogle Savnet
over, at to og to ikke er fem.EobLHans.
EP.5. saa sikkert som to og (ell. gange)
to er fire olgn., (især) om en selvfølgelighed

eU. noget, der er indlysende : aldeles sikkert, saa
vist, som to gange to ere fixe. Adr.UTJ[767.
nr.1.4. det var Uge saa vist, som at 2 og 2

Antig.44. 1.2) m. obj., der betegner ting, der
er forbundet m. tov eU. line. Herpaa furede
og strøg jeg mit Seyl lidet og laverede.
RobinsonJ.47. at fiire Ankeret for Kranen.
SøLex.(1808).46. || fire et fartøj af , d.«. 8.

affire (et fartøj), .wist. en Esping blev
firet af og roedes indefter. Baud.KK.6.
ScheUerJIarO.

2) sænke noget, fastbundet tU et tov, ved
er 4, at Søren aldrig vilde give sit Minde (^gradvis at lade dette glide ned. Mon de
til, hvad han havde for. SchandJ'J246. H m
underforstaaet subsft. om 6 en (1.3): *Der laa
han (o: en hest) træt og mødig,

| med alle

Fire frem. Bich.1. 196. især t forb. paa
(alle) fire, om et firbenet dyr: støttende
sig paa alle fire ben. Hunden, der vel kan

firer det (o: et teaters tæppe) ligesom et

Storsejl? Gravl.0enJ.O9. | iscer i forb. fire
ned. ved et Toug firede de (pakken) ned
i \aiidet. Blich.(1846).VI.243. (den syge

officer) blev firet ned i en Stoel og paa
samme Maade heist ombord i det engel-

IV. R«trykt «/« i»2a 65
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ske himesiå.h.HBDhlp.1.59. Drachm.PV.
47. Med Rebet firede han først Barnet,
saa den gamle ned til Kammeraterne som
stod øverst paa Stigen. AndNx.PE.III.345.

II refl., om forsigtige bevægelser, foretaget ned
ad en lige linie olgn. (jeg) vendte mig paa
god Sømandsmaner omkring, og firede
mig sindig . . baglænds ned ad Trappen.
Drachm. KK. 54. (edderkoppen) firede sig
langsomt ned. SMich.Æb.4.

3) overf. : tilpasse sig efter den foreliggende
situation ved at give efter; føje sig; gøre
indrømmelser. 3.1) f m. ohj. (betegnende
den ell. det, man giver efter for). *Som
Træets høye Top, naar den maae Vinden
fire,

I
Saadan gik ned og op de sterk for-

gyldte Spire
I
Paa Sogne-Kirkerne. J5rors.

318. Man maa ofte beqvemme sig til at

fire stolte Mennesker. Sporon.EO.II.35. ta-

lem.: man skal fire (for) magten, om
den end sad i en hunderumpe olgn.

o: man bør under alle omstændigheder give

efter for magthaveren, hvor foragtelig han
end er. Mau.6263. Moth.F185. GBernh.V.
172. PalM.IL.1.285. 3.2) (især talespr.) intr.

En Rig gjorde Uret, og han knurrede
dertil; en Fattig led tFret, og han maatte
fire dertil. Sir.13.4. *Manden Herre er, og
Konen fiire jnsia.e. Helt.Poet.50. *Saa stolt

du est i eget Land
| Saa meget her Du

imeT.JFriis.56. Troer du, jeg kom nogen
Vei med mine Qvindfolk, naar jeg ikke
nu og da firede? Hrz.V. 36. Den afdøde
Biskop havde en ualmindelig Gave til

klogt at give efter, fire, lempe sig. Kierk.

Bl.79. Schand.O.II.68. det (slaar) ham
med et, at han sidder og firer. Han
slaar af for at undgaa det ubehagelige.
HHostr.F.105. refl.m.flg. tilstandsbetegnelse

:

hellere dog fire sig til Baade end fægte
sig til Skade. Grundtv. Snorre. III. 170. |l

(1. br.) i forb. fire af. Junkeren (begyndte)
at stikle paa Præsten og hans Tales syn-
derlige Islæt. Længe firede denne af med
Kulde og temmelig Sagtmodighed. JSKcfe.

I.lOl. (jeg vidste) at han, i Kontroverser .

.

med sine Overmænd, ofte firer af og lader,

som han gik over til deres Menmg.smst.
11.284. TU at opnaa et saadant Resultat
hører megen diplomatisk Kunst, Firen af

i rette Tid og paa rette Sted. BerlTid.^^lit

1906.Aft.l.sp.4. II
m. præp. for (jf. S.i;.-

Mand skal fire for sin overmand. Moth.
F185. *Mener I, jeg firer

|
For Greverne?

Ha, lad dem komme. Herre 1 Oehl.EA.240.
PalM.IV.138. Det er bare Ynkelighed, —
saadant noget maa der ikke fires for. Jak
Knu.A.261. H i forb. fire paa (en ved-
tægt olgn), løsne bestemmelserne; forandre
lempeligt og gradvis, (ministeren) lovede, at

han kun skulde „fire tommevis" paa Grund-
loven. Fædrel.l852.689.sp.l. (jf.Arlaud.439).

Det stod . . i hver enkelt Præsts Magt at

fire paa Ordinansen. TroelsL.XII.156.

4) fire ftil. Moth.F185. Feilb.) en, (nu
kun dial.) indstændigt anmode (tigge, bede)

en om noget. Jeg maatte fire ham meget,
for at overtale ham dertil. FSO. Feilb. Jeg
firede ham saamænd nok for det, men
han vilde ikke. OrdbS. (fynsk).

IV. fire, V. se fejre.

fire-, i ssgr., af II. fire ; ssgr., hvis første
led vakler ml. fir- (s. d.) og fire- er anført
u. formen fir-.

Fireke, en. se Firk.

10 Fire-mark, en. (foræld.) om Natten
drømte Moder saa levende, at der laa et
Firemarksstykke mellem Bønnerne, at hun
vaagnede, stod op og saa efter, og — saa
laa der virkelig en Firemark i Kaffen.
LPrip.Erindringer.(1911).25. ||

(jarg., især
soldat; nu næppe br.) han havde faaet „en or-
dentlig Firemarker"('3; røffel) af Lieute-
nanten, fordi han rent havde glemt (vagt-
posten). Bist.ER.95. -mægtig, adj. (bot.)

20 om plante, som har 4 lange og 2 korte støv-

dragere. Træearter.(1799).314. Drejer.Bot
Term.90. Firemægtige Støvdragere. JSos^r.

Flora.1.423.

Firer, en. [ifirar, fi-(r)j] flt. -e ell. (1. br.)

d. s. (dannet af II. fire i lighed m. Femmer
osv.; jf. Fiert, I. Fire) 1) J" (nu næppe br.)

afsnit af en musikalsk sats, bestaaende af
fire takter. MusikL.(1801).63. 2) J»i skud
i c entrlim (som tæller 4 points). Skyderegl.

30 23. 3) ^ ved rytteriet: underafdeling af
en deling, bestaaende af fire mand. der
(blev) givet Signal til at formere „Firer"
. . lidt efter blev der blæst „med Firer
omkring" og gaaet lidt tilbage. Cit.l864.(K
Lars. Under vor sidsteKrig. (1897).303). Sal.

YI.604. 4) d. s. s. I. Fire. D&H. 5) (dagl,
1. br.) om forsk, ting, der karakteriseres ved
tallet 4 som nummerbetegnelse ell. klokkeslæt,

fx. en sporvogn af linie 4, et jærnbanetog
40 (dampskib osv.), der afgaar ell. ankommer

(ca.) kl. 4. vi tager med en firer til Øster-
bro

i

Fir-fod, en. (metr., 1. br.) firfodet vers.

den jambiske Firtod.VilhAnd.Litt.lII.96.
-fodet, adj. ('fire-. Becke.Verslære.27). (nu
næppe br. undt. metr.) som har fire (verse-)

fødder. VSO. Brandes.V.365. -føddet, adj.

(Ure-. Dandsek.(1801).4. — f -fød(t). vAph.
Nath.II.368. Suhm.II.80). som har fire fød-

50 der. t) (især tS) om dyr (dagl. -benet^. aUe
Slags af Jordens fireføddede (1907: fir-

føddede; 'DyT.ApG.10.12. Heib.Poet.VI.159.

t intk. brugt koll. om de firføddede dyr: Den,
som istedenfor Fuglens Flugt vandt det
Fiirføddedes ludende Gang. Kierk.V. 186.

jf. : *(løven) Hvor fra hvert fire-født sin .

.

Ordre henter. BDiderichsøn.Friderichs-Berg.
(1705).C3r. 2) (metr., nu næppe br.) d.s.s.

-fodet. den fiirføddede Trochæus. Heib.

(A Pros.III.427. Hrz.Breve.35. f -f»d(d)ig:,
adj. d. s. s. -føddet 1. Af firefødige Dyr
kommer mig ingen for at være lyksaligere

end en Katt. Eolb.Eeltind.II.lO. flrfødige

Huusdyr. Gammelt ogNyt. 1796. 331. -hak
(-ke), en. se Firk. -heste-pisk, en.

pisk til brug ved kørsel med firspand. Ing.
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LB11.105. Bagger.1.222. Schand.AE.221.
-heste -vogn, en. HKaarsb.M.66. jf.
Firhestesvogn. Tolderl.H.92. -hn^set,
part. adj. (især hygn.) om tømmer, sten o^.

:

som er tilhugget (m. økse) paa alle fire stder,

saa at tværsnittet danner et kvadrat eU. rekt-

angel (jf. -skaaren i;. Harboe.MarO.110.
Gnudtzm.nusb.114. ForstO. (kirkerne er)

opførte af raat firhugne Granitblokke.
MMackeprang.VoreLanmbykirker.(1920).89.
-hændet, adj. 1) (1. br.) som har fire

hænder, især (i flt.) som betegnelse for aberne.
Hagen blev borte ligesom paa de firhæn-
dede PsLttedyr. Schand.TF.II.123. Endnu
huschede de smaa firhændede Væsner /^ ;

aber) over Trætoppene. JVJens.TL.88. Sal.
VI. 604. 2) t d. s. s. -hændig. en fire-
hændet Valts, jeg har hørt begge mine
Coasiner spille sammen. ZJn^d 51. IF. 45.
-hændig, adj. J" om klaverstykke: som er
udsat, saa at det kan spiUes af to personer
(hvoraf den ene spiller diskanten, den an-
den bassen) (jf. -hændet 2). (de) spillede
helst furhændige Claveercompositioner.
WinthJX.21.5. (dagl.) som subst.: mtisik-
stykke for fire hænder. Min Kusine satte
sig derpaa hen og spillede en Firhændig
med Hr, BGnt\ieim.Drachm.E0.134. som
adv. i forb. spille firhændig(t): I har
spillet Firhændig szxamen.Drachm.T.191.
Bang.L.107. -hej, en. (især i flt.; anat.)
om fire ganglier i den menneskelige hjerne
(corpora quadrigemina). Anat.(1840)Jl.41.
Panum.288. SaUXI.531.
Firik, en. se Firk.
Fir-jæm, et. {efter ty. viereisen)

en slags mejsel (hvis skær har formen | \),

især brugt til at give taphuller firkantet form.
Fire-: Wagn.Tekn.o22.
Firk, en. (ogs. (maaske ved tilknytning

til nt. hack(e), sv. hacka, slet kort) Fir-
hak(ke). SA.Jørgensen.Spillebog.^(1802).276.
arundtvJPSJV.153. Esp. 70. OrdbS. f Firik.

Moth.Fl84. t Fireke. VSO. f Firken. Moth.
F185. f¥yTk.smst.A72. [FrUitken]Mellige
Opmuntringer.(1764).36o. fFyT(T)ik. JFriis.
91. TBruun.Pr.403). {ænyd. fircken, fereken
(Kalk.l.o30.o45.V.246); sv. fyrk, hvid; fra
mnt. vereken (cenht. vierichen, dim. til hty.

"vier), lille mønt med værdi af V* skilling)

1) t ^/* skilling; mønt af ringe værdi; hvid.
Firik (ell.) firk. MothJF184. Det vil jeg ikke
give en Fireke for.FSO. 2) (foræld, ell. dial.)

^ fire (I) (is€Rr i styrvolt). Moth.Fl85.
*(han) stikker

| den Firhak med en Trist
{o: treer). GrundtvJ'SJV.loo. E8p.70.

I. Fir-kant, en. (f Fire-. Moth.F180).

{jf glda. hiekant (Mand.198. GldaBibJ75.
206)) 1) (mat.) geometrisk figur med fire

sider; (dagl.) spec. figur med fire rette vink-
ler: rektangel ell. (især) kvadrat. Et Ca-
binet af en aflang Fiirkant 50 Food om-
kring, og hver Yegg 8 Food høy. Sylvius.
Geom.84. Taamets Underdeel, en langag-
tig Fiirkant. 5a^5'es.i.JJ.3.30. Oehl.TieckJ.
228. Enhver (maa) kunne see, at officiel

Christendom ikke er det nye Testamentes
Christendom, ligner den ikke mere end
Firkanten ligner Cirklen. Kierk.XIV.59.
Sankt Petri irgrønne Kobberspir med en
Firkant (o: firkantet stribe) blaa Himmel i

sit Glamhul. Jør^.ir.fii. H i firkant.
1. i form af et rektangel (kvadrat). 'Byg i

dette Slot en Sal | I en Fiirkant, vid og
prægtig. Oehl.A.191. Staden ligger i Fiir-

10 Kant (Chr.VI: firekantetj; dens Længde
er saa stor som Bredden. AabJ21.16. *(han)
lagde (stenene) i Fiirkant omkring Graven.
PalM.VII.66. Gaarden er bygget i Fir-
kant, med Vaaningshuset af gSe Mursten
lidt skilt fra de røde Længer. Goldschm.
VII.6. 2. m. maalsbetegnelse : 3 meter i fir-

kant o: i form af et kvadrat, hvis side er

3 meter, (et) lille Kammer, som neppe inde-
holdt otte Fod i Fiirkant. CBemh.III.99.

20 (arresten) var kun 20 Fod i Firkant, og
Lufthullerne vare smaa og tildels tilstop-

pede. OBloch.D.^1.242. R ^ (nu 1. br.) karré.

At stille Krigshæren i en Fiirkant. FSO.
(obersten lod) sit Regiment danne Firkant.
FlensbA.yil896.1.sp.6. Skyttesværme og
Skyttelinier slaas lettere af panisk Rædsel
end Fortidens Firkanter. MilTidsskr.1901.
394. I tage, faa en firkant, se H. -kant
2 slutn. 2) (talespr.; 1. br.) sammenkomst, kreds

3D af fire personer ; firkløver (2). han fik hende
og to andre damer inviteret på en for-
friskning. Det blev en gemytlig lille fir-

kant. HjortøJDG.lOl. 3) (især dial!) navn paa
en turdans, danset af fire par (jf. tire-

hjømer. FeUbTVJål). Det var en Turdans,
hvori alle deltog. Efter den dansede de
„Firkanten", ogsaa en Turdans, men i ha-
stigere, aandeløs Tak.t.JVJensÆF.16(jf.
Dannuirk.1919.15). 4) ^ det øverste stykke

40 af en mast ell. stang, hvorpaa æselshovedet
anbringes. SøLex.(1808). OrdbS. II. -kant,
adj. {ænyd. firekant (HMogens.); fra nt. ell.

holl. vierkant; egl. d. s. s. firkantet 1) I) (tøm.,

n« sj.) Fiirkant Brede, Tykkelse eller Di-
stance. Herved forstaaer Skibbyggeren
det samme som parallel Brede, Ty&else
eller Distance (o: om ting, hvis bredde osv.

er lige stor over det hele). Funch.MarOJI.36.
2) J, som adv. brase firkant, (jf. ty.xier-

50 kant brassen^ brase ræerne, saaledes at de
staar vinkelret paa et lodret plan gennem
skibets længdeakse (diametralplanet). SøLex.
(1808). Marboe.MarO. de fiirkant braste
Ræer strakte deres Arme. StBille.Gal.1.77.
Baud.EG.'(1892).352. EMikkeh.X.33. jf:
Raaen gaar firkant op. -ScA^ZZer.JtfarO. gaa
firkant (ell. tage, faa en firkantj, falde
fladt til jorden (egl. med arme og ben strakt ud
til siderne, vinkelret paa diametralplanet som

60 firkant braste ræer) (jf. firkantet 2.1 slutn).
Scheller.MarO. Sal.*VIIIJ22. -kante, v.

{dannet til -kant(et), jf. ænht. vierecken;
sj., nu næppe br.) gøre firkantet. MothJF180.
uegl.: Bagges.II.152. -kantet, adj. (f fire-.

AabJ21J6(Chr.VI). HolbJ)HJI.749. Ro-
binson. 1. 115. FrSneed.1.557. ChMourier.

65*
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Brød.(1821).31). 1) (egl., mat) firesidet;

(dagl.) som har form af et rektangel ell.

kvadrat. (fyldingerne) vare fiirkantede, ikke
Txinåe.lEg.7.31. Bagges.L.II.261. At gaae
op og ned af den fiirkantede Bjelke
(o: eF gymnastikredskab). Gymn.(1828).35.
firkantet byg, (landbr.) olm. 6-radet byg,

hvis aks i tværsnit er firkantede. LandbO.I.
419. søge det firkantede hul, (nu
næppe br.) egl.: søge døren; fjerne sig. han
havde vist ikke heller tøvet med at søge
det fiirkantede Hul (Lieb.DQ.II.337: tage
Flugtenj, dersom et Posthorn ikke havde
ladet sig høre i Gaarden. Biehl.DQ.IV.120.

t firkantet mil, kvadratmil. Dannemarks
gandske Indhold i fast Land (bliver) 858
firekantede Mile. EPont.Atlas.1.389. \\ om
mennesker: firskaaren. (Napoleon) var lille,

firkantet, fed. Leop.Goeth€sKat.(1906).3.
\\

som adv. flytte (en bjælke olgn.) fir-
kantet, (tøm.) flytte (en bjælke) vinkelret

paa sin længderetning, saaledes at den stadig

forbliver parallel med den oprindelige stilling.

2) overf. 2.1) som mangler (sans for) nu-
ancer, evner til at indrette sig efter æn-
drede forhold olgn.; grov; unuanceret.
Saaledes skræller dette firkantede Sand-
hedsbegreb alle Forholdsbestemmelser og
Nyanser hoTt.VVed.BB.304. Det var den
firkantede naturalisme, Vedel vilde gøre
op med. NMøll.(Tilsk.l921.IL2). Ægte-
skabet med dets Pligter og Bundethed er
en højst firkantet Ordning i Forhold til

selve det erotiske Moment, den flygtige,

farlige, mystiske Kærne af Stemning, Fø-
lelse og Drift, det giver sig ud for at om-
slutte. ITariV^iefe.FiS.^iO. jf.: Det kan godt
være, hun smaalyver lidt, som Kvinder
undertiden kommer tU overfor deres alt-

for firkantede Mænd. BerlTid.^i/iil921.Aft.

l.sp.5. Beethoven har en Gang om et

musikalsk Fremskridt-Spørgsmaal paa sin

mandige, ligefremme, firkantede (o: djærve,

kraftige) Maade sagt disse Ord : Jeg mener,
at den, der staar fast paa Fødderne . . nok
kan vove at gaa en Smule videre. Tilsk.

1922.1.144.
II (1. br,) som adv.: akavet (nu

alm. (tre)kantet^. De bleve formelig grebne
af Chaluproerne, naar de kom firkantet
ned i Baadene.JJPaludan.Er.l40. (jf-U.
firkant 2 slutn.:) At kaste een fiirkantet (o:

paa Hænder og Fødder) ud af Døren, (siges

i daglig Tale). F/SO. 2.2) i forb. firkantet
hoved olgn., (dagl.) ubegavet hjerne, jeg
(kan) ikke faae det ind i mit fiirkantede
Hoved, hvor det er m}i]igt.Winth.VlII.124.
Jeg havde ondt af Fausing; han var så for-

elsket, at hans firkantede hjærne var kom-
met helt ud al fa(}on. Hjortø.DG.13?. ikke
være saa firkantet, ikke være saa tosset

(dum, tabt bag af en vogn). Magisteren er
sgu ikke saa firkantet. Det er ret en vak-
ker Mand. B^os<r.C/S'f«denferfcom.iO^^. dehav-
de opført „Friihlings-Phantasien" i Diissel-

dorf, Clara Schumann har spillet, det har
Jiok ikke været fiirkantet. Cif. J85^. fiVTF

Gade. OB. 138). EErichs.N.140. -kant-
jæm, et. stangjæm, hvis tværsnit er kva-
dratisk. 'VareL.^359. -kants-tal, et. se

Figurtal.

Firken, en. se Firk.

Fir-klang^, en. J^ samklang af fire to-

ner, der ligger en terts over hinanden i grunde-

beliggenheden; septimakkord. Geb.MusK.49.
SaUVIII.122. -klaft, en. 1) ^ slægt af

10 de kurvblomstrede, Cotula L. (hvis krone har
fire tandlignende takker). Vtborg.Pl.(1793).
170. SaUVIlI.122. især om C. coronopifolia
L. (ogs.: fligbladet firkløft. Andres. Klitf.
183. SaUVIII.122): Rostr.Flora.1.375,
Frem.DN.232. 2) (dial.) som vbs. til -kløve.
Feilb. -kløve, v. (især forst.) kløve i fire

dele ved at hugge efter to paa hinanden
vinkelrette linier. For at Træet ikke skal
revne ved Tørringen, maa man helst „fir-

ia kløve" det grønne Træ. Haandgem.205.
||

især brugt i perf. part. firkløvet (jf. en-
kløvetj. MO. ForstO. -klerer, en, (i

bet. 2 nu kun) et. 1) blad af kløver med fire

smaablade i st. f. de normale tre (jf. -blad(s-

kløver) j. Den, som finder en „Fiirkløver",

hans eller hendes Ønske gaaer i Opfyl-
delse. TAieZe.JJ/. 55. HCAnd.VII.279. et
Fiirkløver er dog kun mærkeligt derved,
at fire almindelige Kløverblade sidde paa

30 een Stengel. Kierk.I.213. *At finde en Fir-

kløver, siger man,
|
er baade sjældent og

bringer Lykke. Bich.III.248. Frem.DN.
260. jf: de fire Høiskoler i Norden ville

staae som Fiirkløverblad paa samme
Stengel. HNClaus.Univ.21. 2) (overf, spøg.)

antal af fire (især personer), som optræder
sammen (jf. 1. -kant 2). jeg (skulde) paa
Bal . . med en Fiirkløver af Damer. CBernh.
VIII.89. Et Fiirkløver vilde jeg kalde

40 denne Forening af Kunstnere. Kierk.I.213.

„Naa, er De endelig der?" raabte Direk-
tøren Firkløveret imøde fra Lysthuset.
CMøll.PF.506. dette Firkløver af Herreds-
navne. GSchutte. Offerpladser. (1 918). 59. jf.
*Der kom det hele

|
Fiirkløverblad fa:

fire unge piger),
|
Og Hver og Een i

Høitidsklæde. Heib.Poet.V.155. -kort, et.

A gammelt kortspil, hvor hver spiller faar
tildelt 4 kort (ogs. russisk firkort. GI

SO Spil.16). det var fornuftigere at gaa ind
i Præstegaarden og tage et Slag Firkort.

Schand.O.I.183. Jægermester B. . . holdt
sig ikke for god til at spille Firkort , . med
en Bonde. Baud.Sp.20. Pont.FL.530. hi-
storisk firkort, spU for børn, hvor det

gælder om at samle paa sæt af fire kort, der
indeholder navne paa personer, som historisk

hører sammen. Legeb.I.c.38. -kort-mis, en.

<{k gammelt kortspil (jf. -kort og Misj. JV
60 Jens.HF.67. Hjortø.Fa.40.

Firlefans, en. (efter ty.iiilefanz; sj.)

nar. ChrBorup.PM.37. „Om lidt smider
han Buen og spiller Harpe paa Violinen."
— „Aa, han er en rigtig Firlefant." Gyr
Lemche.DT.276. sompropr.: (Grev)Firle-
tanz.PalM.L49. Firlefanseri, et. (fra
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ty. firlefanzerei, gøgl, tant; nu næppe br.)

vrøvl; udenomssnak. Videre, og uden
alle disse Firlefanzerier. Brz.FIIJ..5i^. (vi)

talte sammen som to unge Akademikere.
Der er ingen gejstlige Firlefanzerier ved
ham. Mar]imanlFori.72.
Firling, en. ['firlen] fit. -er. {aft. af H.

fire; jf. ty. vierling samt Femling) 1) (iscer

i fit.) person, der er født samtidigt m. tre

andre af samme moder (jf. Tvilling, Tril- lo

ling. Femling 1^. Flyveposten?*!iil8o8.2.sp.3.

(af de) Kvinder, der . . 1890—94 fik Børn
her i Landet, havde de . . 64 Trillinger,

1 Firlinger. ForfB}Mi.76. Sal.*VIII.243. 2)

2( slægt af nellikefamilien, Sagina L., med
firtallet gennemgaaende i blomstens dele (jf.

Femling 2). ViborgJ*l.(l 793).39. Bostr.Flora.

1.122. MentzO.Btll.281. | (sjæU.) d. s. s. Fir-

blad 1. JTusch.323.
Firma, et. ['firma] best.f. -et ['ftrima-af| 20

flt. -er ['firima'ar] {af ital. firma, til lat. fir-

mare, bekræfte; besl. m. ferm. Firmament, I.

firme; især T) 1) underskrift; mærke. 1.1)

underskrift med et handelshus's navn.
der er ikke én Mand paa hele Børsen, der
jo (o: ikke) kJender hans Firma og Haand-
skrift. PAMeib.US.478. Leth.(1800). nu næp-
pe br. uden for forb. give firma, (sj.) be-

myndige en underordnet tU at underskrive

ijjorretningschefens navn; give prokura, x
MandelsO.(1807).67. Meyer. \:2) forfatter-
mærke, (jeg lover dig) aldrig . . at skrive no-
get uden at sætte mit Navn derunder, med
mindre det . . kunde være i et Ugeblad,
hvor det ikke altid erjpasseligt at bruge
sit eget Firma. PJ-ffet6.J7iS.389. Barberen i

Nibe, (siden bekjendt under Firma P. Sp.).

Blich.D.I.122. Heibæros.VJ.84. de SkuespU
udkom, som bare samme Firma som '^o-

veUerne.GyiftJ".-??. denne Bog, somFirmaet 4d

Kts (o: Mynster) ^orde. Kierk.VII.221. nu
næsten kun spøg. i tilfælde, der kan opfattes som
overf. brug af bet. I.1 eU. 2, iscer om litterært

værk olgn. (navnlig opstaaet ved samarbejde
ml. flere): hun (er) til en vis Grad Med-
Forfatter, og et saadant Uterairt Firma fore-

kommer mig ikke nsl^ønt. Kierk.VI.94. 2)
egl. (jf. bet. l.i^; navn, hvorunder en forret-

ning drives; nu især: handelshus. Handels
O.(1807).67. (han) kunde (ved arv) blive 50

istand til at stifte et Firma. CBemh.XI.4.
naar Handelshuse forenes i eet Firma, der
dog har Begges Navne. ffierfc.FJI.355. en
Tante i Kjøbenhavn, hvis Navn endnu
lever som Firma for en Isenkramgrosse-
rerforretning „I. E. Møllers Enke & Co."
Schand.0.1.6. Du fik en Konsul, engelsk
Blod, fint Firma, oven i Købet paa en
Maade hørende til Diplomatiet. -Esm.IJJ7i.
Hage.''320. Herr N. N. af Firmaet N. & Co. 60

Ludv.100. (han) foreslog en Ændring i

Det Østasiatiske Kompagnis Firma, saa-
ledes at dette fremtidig kom til at lyde
„AktieselskabetDet Østasiatiske Kompagni,
stiftet af B..'S. Andersen'*. BerlTid.*^/sl922.
M.S.sp.S. i forb. under firma: et Par

meget betydelige Handelshuse (fandtes) i

denne mægtige og rige Stad. Disse Han-
delshuse førtes under Firma, det eene af

Rittenberg und Gebriider Schimmel, og
det andet af Amoldus Finmann. PAÉTetd.
E.37. vor Forretning vil vedblive at be-
staa under det gamle Firma.. Ltidv. jf:
•Den rige Kjøbmand har mig ofte solgt,

|

For eget Firma (0: regning), hvad jeg saa-
dan bragte. Heib. Poet. III. 235. I (overf.)

sammenslutning med andet formacH end han-
del: (den enkelte assessor) kan skitile sin

egen Ligegyldighed, Uvidenhed, eUer Par-
tiskhed under det hele dømmende Sel-

skabs (o: en domstols) Firma. Birckner.Tr.
144. nok saa meget som Estrup var hans
Modstander, var Berg-Hørup det, saa læn-
ge de to var et Firma. EIIenrichs.MFJ.
-2i0.j/. : det gamle, prøvede Firmamæ rk e
(o: Berg-Hørup) hejstes endnu en Gang
over Landet. Hørup.III.369.

G) Firmament, et. [ftrma'mæn'<2] fi.

(1. br.) -er. {ænyd. d. s.; af lat. firmamentum,
støtte, til adj. firmus, fast; besl. m. Firma)
himmelhvælving fj/. Befæstning i). *hee-
le Verden staaer paa Fald,

|
Og Firma-

mentet ryster. Reenb.II.9. 'mange Stiemer
staa

I
Paa Himlens Firmament. Holb.Paars.

94. Falst.195. »Naar Hjertet hedt har
brændt,

| Trøst skriver hun med Stjerner
|

Paa Nattens Firmament. Winth. HF. 327.
•Himlens vidtudspændte Firmament. PaiJf.
1.37. Solen stod paa Firmamentet (Bran-
desJV.3: Himlens Hvælving).BrandesJ^.ll.
(bHUdl.:) Hjertesiden paa Deres Gallakjole
maa . . ikke savne sit behørige Firma-
ment (o : ordensstjemer). Ing. LB. III. 62.

„Ambrosius", der førte ( C.KJF.Molbech) sna-
rere som en Komet end som en Stjæme
henover det dramatiske Firmament. Sørd.
TB.149. Firmament-sten, en. T d. s. s.

Elementsten. VareL}195.
I. firme, v. ['firma] -ede. vbs. -else (SaU

VIII.123. BerlTid?U1919.M.7jip.4) eU. -ing
(KSelskSkr.V.281. Sal.XIX.525). (cenyd.hi-
mæ, glda. fermæ; af lat. firmare, befæste,

bekræfte; besl. m. Firma, konfirmere; kirk.)

i den katolske kirke: stadfæste (en) i den
ved daaben sluttede trospagt; konfirmere.
at indvie Kirker, og at finne Børn, skulde
skee i det Latinske Sprog, hvis samme
skulde være af nogen Gyldighed. ZSefefc

Skr.V.223. Prælatmesse med Prædiken af

Biskoppen og FiTme\se.BerlTid.ya909Jli.
lTiU.l.sp.2.

IL firme, v. ['firma] (ogs. ferme. EMar-
tens. Hvad er Livet? (1855). 384. Feilb. Emil
Rasm.DL.57. NJeppesen.HT.46. AarbFr-
borg.1918.62). -ede. (antagelig sa. ord som
fimre; især dial.) bevæge sig hurtigt, uroligt

ell. planløst frem og tilbage; vimse. Fader
og Datter firmede omknW mig: han kom
med en Stol, hun med en Præsenterbakke.
BlichJ.443. Sjelden see de til Strømpen;
Fingrene bevæge sig af sig selv med fir-

mende Hnrtighed. 8a.VAd58. Han staar op
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af Sengen, firmer og spjætter med Foden.
Aakj.FAJ08. Et Par Minutter efter var
Gaardspladsen fyldt af en raabende og
firmende Menneskehob. FejV«^, KM. 108.
især m. efterfølgende adv. til at udtrykke
retningen for bevægelsen: de smaa Indvaa-
nere (o: i myretuen) firme forstyrrede hid
og diå.Blich.1.532. (hun) firmede ud i

Køkkenet. PBMøllSejr og Thora.(1902).106.
„Kom ind, I kjære Mennesker! — Det var
dog rasende morsomt I" blev han ved og
firmede rundt i Bntreen.JakKnu.F.178.
Der firmer en gammel Mand om under
blomstrende Frugttrær foran en straatækt,
hvidkalket Hytte. Buchh.KK.30.
Fim, en. [fir'w] flt. -er. {fra svejtsisk-ty.

firn(e), af adj. firn, (fjor)gammel; geoL,

1. br.) kornet masse af sne, der ikke er smeltet

i sommerens løb; snebræ. i „Firnen" eUer
„Snebræen", er Sommervarmen for ringe
til at smelte den i Aarets Løb faldne Sne.
JJs8.DanmGeoU193. om Eftermiddagen naar
vi Toppen af en stor Firn med dyb og
trættende Sne. KnudRasm.G.392. Naturens
VJ914.195.

II
koll: AchtonFriis.60.

Firre, subst. se I. Fedde.
Firrevove, subst. se Feddevav(e).
firs^ num. [fir's, ogs. fi'rs] (forkortelse

af firsindstyve (s. d.)) tallet 80. vAph.
(1764).165. firs kroner om måneden.Bjortø.
SJ. 95. jf. Brandes.XV. 79. \\ m. underfor-
staaet subst. Aar til at angive alder: *Hvis
han blev Fiirs, jeg her Halvfems Dem
spsiSier.PalM.V.264. til den Tid (vU han)
være godt de iiis.Esm.I.152. \\ best. f. flt.

firserne, dels: aarene fra 80—89, nu spec.

1880—89. Dette er Realisme, rettroende
Realisme fra Firserne — saaledes som f.

Ex. Karl Gjellerup praktiserede den i

„Romulus".Jør^.iij;.I.^7. den, der husker
det danske litterære Hospital fra Firserne
og Halvfemserne, maa i (Johs.V.Jensen) se

Miraklet. HAhlmann.DPJ.23.jf.: Provisori-
ernes og Visnepolitikens Firser. Wed.(Stu-
denterbogen.(1896).177). dels: alderen 80—89
aar. (han) er nu midt i Firserne, men han
er i øvrigt rask og fnsk. Pol.^hl921.5.8p.5.

Firsel, en. se IH. fire.

firsindstyve, num. ['fir's8nS|ty(0v8,

ogs. ifi-'rs9ns-] ('/bræZd. fir(e)sindstivej. {ænyd.
firsindstiuve, firesindztiuge (HMogens.),
glda. fire sinne tiughe, æda. fiyrsin tiughæ
(FlensbSt.Indl); dannet af H. fire. Sinde,
gang, og tyve, altsaa egl.: fire gange tyve;

alm. forkortet til firs (s. d.); brugt O ell.

for at give større eftertryk) tallet 80. Asa-
ria Præsten, og fiirsindstyve Herrens Præ-
ster med ham . . gik ind efter ham. 2Krøn.
26.17. *hun Firsindstyve Aar I Alt hafde
paa sin B&g. Holb.Paars.236. •Halvfjerd-
sindstyve er Støvets Aar , . |

Om firsinds-

tyve en Kæmpe naar, |
Des mer han kun

har at døje. Grundtv.SS.IV.375. i forb. m.
andre tal: der gik tabt i alle de tre Dage
fiirsindstyve Tusmde.2Makk.5.14. fem hun-
drede og firesindstive 3øåeT. Holb.Kh.ll3.

•to og &csmåsiive.Bagges.L256.
\\ hertil som

ordenstal: firsindstyvende.

fir-skaaren, part. ati/. [-|Sgå'r(9)nl (f
fire-. Moth.F181. Tode.ST.lI.66.97). mtk.
•skaaret (især i bet. i) ell. -skaarent (især i
bet. 2). i) i egl. bet. \.\) (fagl.) ombygnings-
materiale (især tømmer) olgn. : som er (især
V. hj. af sav) skaaret til paa alle fire sider
(saa at tværsnittet danner et rektangel ell.

\o kvadrat) (jf. -hugget;. Moth.F181. VSO.
Funch.MarO.IL36. Wagn.Tekn.472. ForstO.
1.2) firskaaren talje, J, talje bestaaende

af to blokke med hver to skiver. Funch.Mar
0.1.124. Scheller.MarO. 2) om personer: af
kraftig, især undersætsig (firkantet) legems-
bygning; sværtbygget; bred(skuldret); drøj

(3). vAph.(1759).99. Dovenskab opspilede
hendes fireskaarne Bygning.rode.iyT.II.66.
•Fiirskaaren, stærk af Lemmer. OehlHK.

20 55. V. var en undersætsig fiirskaaren Karl
med et tykt sort Haai.BTieh.(1846)JV.221.
Knagsteds liUe, firskaarne Person holdt
sig (rank).Wied.L0.61.

||
(billedl.) om tænke-

og følemaade: robust; bred (S); kraftig; drøj

(4.2). Der var just ingen høj Begejstring .

.

i Talen, men . . en bred, borgerlig bon-
sens, en firskaaren Oprigtighed. ScAand.
TF.II.113. (den) kraftige Patos, som drøj
Sandhedskærlighed og en firskaaren sund

30 Fornuft kan meddele en tapper Kvinde.
Brandes.IX.206. -skaaren-ned, en. (sj.)

til firskaaren 2. *Fiirskaarenheden (o: den
robuste person)

| Udholder mindre tidt, end
smidig Lethed. Oehl.VM.6. -skaft, et.

(væv.; nu kun dial.) firskaftet tøj. PNSkov-
gaard.B.93. Feilb. Han (o: en konfirmand}
var i flunkende nyt Yiis^zlt. AndNx.PÉ.
1.297. den brunmalede Sofabænk med .

.

Firskafts Hynde. KBirk&JKure.IngridKlo.
40 (1907).20. -skaftet, adj. (væv.; nu kun

dial.) vævet i fire „skafter". Hendes Hoved-
tøj var en Hue af det svære, firskaftede
Hvergarn, for Bønder brugte ikke den
Gang det nu saa almindelige toskaftede,.

der er vævet som Lærred. Ant Niels.

GamleNielsen.(1888).9. AarbFrborg.1918.36.
Kvæmd. Feilb.IV.142. -skilling, en. (ogs.

Fire-. Moth.F182. Bergs.GF.U.67). 1) (for-

æld.) navn paa en mønt. VSO. de FirskU-
50 linger (o: i skolemulkt) løber jo altid op

for en anden En. Schand.TF.I.113. || i gen^
som adj. ell. i ssgr. en Firskillings BoUe.
Goldschm.II.120. det (kan) endnu more
mig paa Firskillingsbilleder at kolorere
SoldatermedenFarveladesKulører.ScAand..
F.80. 2) (jy.) ^ Rhinanthus Crista galli L.
(skjaller, pengegræs). JTusch.333. -spand^
et. (nu næppe br. -spænd. Hauch.SD.I.71.
PalM.III.221). forspand bestaaende af fire

60 heste. *Fiirspandet rask uden Pidskeslag
|

Stormer igjennem Gaden. Bagger.II. 322.

et Fiirspand overgaaer en Kaffemølle-
befordring. Goldschm.Hjl.il. 72. (billedl:)

Drachm.LK.24. -spring, et.(jf.fu:e spring
u. n. fire 2) om dyr (især heste): meget
hurtig bevægelse, hvorved alle fire ben sam-
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tidigt er løftet fra jorden, (hesten) sporedes
af Otto til det vildeste Firspring. Goldschm.

111.331. et rigtigt flyvende Firspring ned
over Engen, der fjerede under Hovene.
GjeLR.lll. Da Mikkel (o: rctven) kom . .

gav (jeg) ham Lyn for Firspring (o: sked

den)JVJens.MJI.70.
[j
især i forb. i (fuldt)

firspring, han red i flyvende Furspring
paa en ravnesort liest.IngÆMJI.147. Om

femti) fyrretyve. MoihJ'lSo. VSO. *l firti

Aar fast lod jeg Sværdet hvile. OcW.FJf.
97. i ssgr.: *Fen:3iundredfiirti hamiskklæd-
te ^lænd. 8ajS0.142. fire og tredive af de
fem og firtiKaråinaleTJ'rNielsJEt.I.SO. (kvin-

demej kæmper ved Hjælp af Pudder og
Sminke, indtil de bliver fem og firtL Bang.
K.79.if.: I firtiårene ('aftn.;f^eme^kom
de efter Menno Symons nævnede gen-

trent en Time efter hans Bortreise, vendte lo døbere (til Danmark).MoUesenSredrikBrek-
en Rytter tilbage i fuld Fiirspring. Hauch.
IJ06. CBemh.V.270. Der er en Times
Kørsel i Firspring til den nærmeste Sta-

tion. ^ran<i«s.A.555. (uegl.) om mennesker,
åer leber (skynder sig) alt hvad de kan: i

fuld fart. (børnene) styrtede i fuldt Fiir-

spring ned ad Trappen og ud i Gaarden.
WinthJIorsk.l4. 'Han løb i Fiirspring over
Gaden. Hrz.DJlJ.62. Med et Sæt var Jens
ude af Døren og fo'r i Firspring op paa åo landet", jeg er jo fra Missouri . . det er

Ung. (1893). 9. | \ (ved sammenWanding af
firs og otti^ firs. Med sine firti År var den
gamle Fru Holm livlig og åndsfrisk som
nosen. RørdJ'åHøjskole.(1898)JOO. | hertil

ordenstal (^.) firtiende. -tog^ et (ogs.

Pire-.^ tog, der ankommer eU. afgaar omkring
kl. 4. han kom for sent til firtoget

j I (Åarg.,

1. br.) i talern. være kommet med fire-
toge t, være naiv, ukendt m. forholdene, „fra

sit Ksjnmer. Brandes.II.506. -spænd, et.

se -spand. 19 -spændig, adj. (1. br.) om
køretøj: som trækkes af et firspand. Fiirspæn-
dig . . (man siger vel heller med fire

Heste for). vAph.(1764). Leth.(1800). Sv
GrundtvJ'ÆJI.234. hans fyrstelige Rej-
ser i firspændige Vogne. Pont.DB. II. 128.

t-spaendt. ;)ar/. ad/.d.s.FSO. *i fiirspændt
Chaise. Erz.D.III.142. »Henover (heden)

en Talemaade i Amerika, der mener (o:

betyder) saadan noget som at være „kom-
men ind med Firetoget". JFJens.X-å. 69.

Stattn.P.86. -toninier(s)-sem, et (ogs.

•tomme-søm. Oehl.SH.ol. HrzJIJ.92. lAop.
B.334. — (1. br.) Fire-. Leop.B.334). mm
af fire tommers længde, '(brædderne) af

Snedkren med Fiirtomme-Søm sammen-
føiet.Oehl.SH.57. Christoffer havde . . slik-

langsomt vugged
I
en firspændt Fragtvogn ao ket sin Homske og hængt den paa Fir

i de dybe Spor. JFibiger.(Diod.)Gr.l30
-stemmis^, adj. (f fire-. MtisikL.(1801).

78). J" otn (8ang)musik: som er udiisat for

fire stemmer; ogs. (især som adv.): som ud-
føres saaledes, at ae udøvende er delt i fire

partier, der hver udfører sin stemme, en høi-
tidelig Sang blev siungen fiirstemmigt.
OeM.Øen.(1824).IV.327. 'En værdig Mand
er død! . .

|
Vor tunge Taare paa hans

tommesømmet over sit Hoved. Ing. EF.
VIII.218. Schand.TFJ.o7. | taUm.: slaa
(noget) fast med firtommersøm, (især

fS) fastslaa paa en (meget) eftertrykkelig

maade. Jeg havde en Iver for at slaa Dog-
mer fast med historiske Firtommersøm.
JørgXiv.y.29. Præsten blev ved med at

udvikle sine Themaer, uendeligt indtræn-
gende, som slog han sine gyldne Ord fast

Aske falder,
| Imens vi synger en fiir- « med store FiretommesømJ[.eo_p.5..^34.-tmr,

st«mmig Sang. HeibJPoet.X. 185. Vi toge
Instrumenterne og spUte den gamle Psalme
fiirstemmigt. BaggerJ.259. Mostr.KGJIJ[.
AUer.II.109. -tal, et. 1) CO, 1. br.) antal

af fire. Vi have ilie faaet Fiirtallet fuldt

endnu. VSO. p det forhold hos ligeartede

ting eU. individer, at de udgør et antal af
fire. Firtallet er herskende i Blomstens
Dele. EostrJloraJ.x ri. 2) tegn (ciffer), der

en. (Tire-. SjællBondJ.54). (dans.) navn paa
en folkelig (tur)dans i (opr.) 4 afdelinger.

til Høire straalede Lystnuset nok saa fest-

ligt, hvorfra dundrende Fodtrin af og til

trampede Tacten til Fiirturene. CBemhJfF.
111.56. FeUb.BL.65. ZakNiels.NT.10. FeUb.
I.295jy.142. -^je, et, (i bet. 2) en. (i bet.

2 alm. -øjnej. 1) Jf fisk af tandkarpemes
familie, hvis øjne er delt i et øvre og et nedre

angiver tallet 4. vAph.(1759). VSO. MO. so parti; Anableps tetrophthalmus. BøvPJII.
Feilb. I (spøg.) om konger, som har det fjerde

nummer i rækken; især: Christian firtal,
Chr. TV. Et Værelse paa Traktørstedet,
ChristianFiirtal. iTosfr. G.7 07.Jrrier.Gaa r-

denKo.8Amagertorv.(1900).124). »salig Chri-
stian Firtal. BlæksprJ.90930. -tand, en. 1)

^ mosart afbladmossemes orden, som har fire

lange tandlignende dannelser (peristomtænder)
paa mundingen af sporehuset; Georgia pellu-

577. SaLXVIlJ.61. 2) y. hvinand, ClangxOa
glaucion L. (som ml. øje og næb har en hvid
plet, saa at det ser ud, som om den har fire

øjne). Kjærbøll.682. Sal.KVIII.8U.
Fis, en. [fi's] flt. (1. br.) -e. (ænyd. d. s.;

tU fise, if. ty. fist, holl. veest samt Éovist
||

t bet. 2 foreligger maaske et andet ord, jf. isl.

fis, avne, ty. dial. fisel, fiser, trævl (se Fiasel^,

no. fisl(everk), jy. fiseværk, tyndt, usoliat

eida L. Bostr.FloraJI.424. 2) Jf en slags ben- 60 tøj, samt(?)jy. fajse, gulerodstop olgn., bomh.
fisk; den firtandede pindsvinefisk; Tetrodon
Sal.VI.606. -ti, num. ['firti] (^. fire-. Post-

haandbogenJ.915J.20). {ænyd. fireti, jf.glda.
firetigh; opr. sa. ord som fyrretyve, i nyda.
vist genopt. ved paavirkn. fra no. firti (sv.

fyrtio^; tsær poet. samt ofte post. og T, se u.

fasa, nøddehase, kerttehus, ty. faser, trcevl (se

n.Fase^, oen^. fæs, frynse) i) (vulg.) tarm-
luft, som afgaar (mere eU. mindre) lydløst;

vind (flatus). Hver tykkes at sin fifi lug-
ter best. MothJ'187. VSO. MO. FeUbJ.295.
IVJ42.jf.Marton.HBJ23. talem.: den, som
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først bliver fisen var, er fisens far (jf.F i s e -

far. Moth.F188. FeilbJ.296). fare om som
en fis (alm.: Hue) i en flaske olgn., (l.hr.)

fare stundesløs omkring. Gadeordb.^jf. Feilh.

2) (dial.) resterne af blomsterbladene paa
(træ)frugt; ogs.: kernehus (jf. Byldemoder
2, Flue;. Moth.F187. Hvis man holder (et

legeme) over en . . Frugt, saa vil det over
Stilkens Sted svinge som over Magnetens
Sydpol, men over Fissen som over Nord- lo

polen. Frank.SundhedsTidende. V.(1807).371.
MDL. JTusch.189.330. Feilb. Kværnd. fise,
V. ['fi'sa] præt. -ede, -te ell. fes [fe's] (MO.
AKohl.MP.III.49); paH. fiset [ifi-sa^], fist

[fi-'sd] ell. feset [ife-sai] (MO.). {glda. d. s.

i bet. 1 (Dyrerim.36), oldn. fisa; besl. m. eng.

fizz, fizzle, bruse, sprutte, ty. fisten, holl. vee-
sten og maaske m. fimse samt lat. spirare,

blæse, aande;jf. Fjas; grundbet. synes at være:
puste, blæse) 1) f ('„blandt gemeen Mand." 20

VSO.) puste sagte (til noget), at fise i As-
ken.7S0. fi/. Askefis;. 2) (jf Fis i; vulg.)

mere ell. mindre lydløst slippe en vind.
*A11 Krigs U-roe bespotter hånd (0: en
slagtet bede)

| Og fliser til ad Svensken.
Cit.ca.l700.(GkS799.103). (kejseren) var sin-

dedt at lade en forordning udgåe, at mand
måtte frit fise og fierte i selskab, self

over h6Tåe.Moth.F187. VSO. *fiser ei, for-

retter ei i trende Døgnl Dorph.Overs. af 30

Aristofanes. Freden. (1858). 18. Feilb.1.296.

IV.142. talem.: Haardt imod Haardt, sagde
Trolden, han fes imod Tordenvejret. Vilh

And.Era8m.II.345 (jf. u. haard;. 3) overf.

anv. af bet. 2. 3.1) fise den af, (soldat.)

drive (12.i) den af (uden at blive opdaget)

(jf. Feilb. u. fissie;. DSt.1918.57. 3.2) f (jf
Fis 2; om frugt: revne af hede. æblet fiser.

Moth.F188. 3.3) om skydevaaben: klikke
(fordi krudtet er vaadt). byssen User. Moth. 40

F188. VSO. nu kun om fyrværkerisager,
som ikke vil eksplodere, hertil Fisekælling,
tut affugtigt krudt. Gadeordb.^ Fise-bolle,
en, [2] (dial.) Sf d. s. s. Fissvamp. JTusch.
137.317.

t Fisenter, en. (ogs. Fisentør. PAHeib.
Sk.IV.253). {omdannelse af fr. visiteur gen-
nem ty. visentier(er)) toldbetjent (jf. Pose-
kigger;. Fisenterens Koene . . har faaet

en Søn. Holb.Bars.II. 10. fisentere, v. w
-ede. (af fr. visiter gennem ty. visentieren;

nu kun dial.) gennemsøge; visitere, (her-

ren) havde givet mig Ordre at fisentere

hele Godset. Olufs.GD.157. Betjentene paa-
staae, at der var en Pakke til i Baaden,
som de ikke har tesenteret. ABecke.Nyt-
aarsaftenpaa Hveen. (1863). 31. Feilb. (u. vi-

sitere;.

fiset, adj. {til Fis ell. fise; maaske besl.

m. fimset) 1) f (maaske forkortelse af bleg- 60

fiset, se Blegfis; (m^rke)gullig; bleg (4).

Moth.Fl88. 2) (nu især dial.) til Fis 1 (Jf
fimset;. Her lugter saa fiset.7S0. Feilb.

1. Fisk, en. [tesg] flt. d.s. ell.(nu især zool.,

poet. ell. gUgs.) -e (Marc.6.41(1907: Fisk).

E:olb.Mel.IV.7. Biehl.DQ.IV.300. Oehl.NG.

200. Grundtv.PS.IV.4. Jørg.Liv.V.110).gen.
-s, (sj.) -es (Holb.Kh.544). {æda. d. s., oldn.
fiskr, eng. fish, ty. fisch, got. fisks, besl. m.
lat. piscis; jf. I. Fiske, II. fiske

|| flt-formen
fisk stammer vist fra ordets koll. brug, jf.
bet. 1.4)

1) navn paa dyr. 1.1) klasse af hvirvel-
dyrsrækken, som lever i vandet, har koldt
blod og aander ved gæller (Piscis). Menne-
sket veed . . ikke sin Tid, saa lidt som
Fiskene, der fanges i det slemme Garn.
Præd.9.12. „Hvad slags Fisk falder meest
ved disse Kuster?" — „Cabeljou og Flyn-
der." Holb.Mel.IV.7. enkelte Fiske slog med
Finnerne i Vandets Overflade.^a^^-er.J.iSP,
andre Fisk søgte mod Havbunden. KGAnd.
VIII.228. (menneskeskikkelser) gled forbi
hende (o : i taagen) som døde Fisk i grum-
set Vand. ScAand.J.E.i4 7. (koll.:) Fiskeriet
ved Skaane blev betydningsløst, idet Fi-
sken omkring Midten af det 16. Aarhun-
drede forsvandt fra disse Farvande. Tilsk.

1921.11.225. (bibl, om mennesker:) *Du
Fanger af Fiske med Sjæle 1 Grundtv.SS.
1.277 (efter Matth.4.19). om (herald.) af-
bildning: *Trende Fisk i Skioldet han bar,
i sølvblaa Vand. OeRH^.45.

|J
elektrisk

fisk, se u. elektrisk l.i. flad fisk, se flad.

1.2) (dial.) spec. om visse fiskearter. Sulet
er Flesk, Finkker, sjelden Sild eller Fisk.
Begtr.Fyen.290.

||
(bomh.) om torsk. PN

Skovgaard.B.68. Aarb.1885.291. Bornh.Sam-
linger. Vni.(1913).167. |l (samsøsk) om flad-
fisk (mods. Torsk). Feilb.I.296.IV.142. t.3)

efter folkelig opfattelse ogs. om andre dyr, som
lever i havet (og ligner fisk) (jf. Blækfisk 2,

Hval-, Skælfisk;. Herren beskikkede en stor
Fisk til at opsluge Jonas, og Jonas var i

Fiskens Bug tre Dage og tre Nætter. Jon.
2.1. *et Træe sig nylig har formastet,

|

Mod en uskyldig Fisk at øve voldsom
Magt,

I
Et Marsvin, som er hos Neptunum

selv i Agt. Holb.Metam.46. (jf. Begtr.Fyen.
164). VSO. jf Feilb. 1.4) (især koll.) om fisk

(l.i) ell. (1. br.) andre havdyr (fx. krebs,

hummer) som handelsvare (beregnet paa
køkkenet) ell. som spiseret. I maae vel see
til her Vertl at I skaffer os god fisk! thi

Paltz-Greven er ikke meget for Kiødmad.
Holb.Pants.1.4. da Fisken er her meget
dyr, og denne Vært er af de massive
Tracteurs, saa finder hånd sin Regning
bedre ved Kiødet end ved Fisken. Klevenf.
RJ.IOO. jeg skulde . . fange en Ræt Fiske
(nu kun: Fisk.) til hans Giæster. i2o6inson.

1.33. Under mit Ophold i Altona var min
Opmærksomhed deels rettet paa Under-
søgelsen af Elbens Fiske, deels paa at

gjøre mig bekjendt med, hvorledes Altona
ogHamburg forsynes medFisk. Krøyer.(Da.
Almsenlæsning.(1836).69).*ToTdiensk\oldi)x^.n
var polisk,

|
Gik omkring og solgte Fisk.

GBode.FU.77. Gadehandlere raabte med
Fisk og Grøntsaeer. KLars.GHF.1.63.

2) (spøg. ell. nedsæt, især efter visse (tryk-

stærke) beskaffenheds-adj. (ell.pron.),jf. Fugl,
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Snegl oft.) om mennesker: fyr. Lorenz
Hansen? hvad er det for en Fisk? Gylb.

11.271. en grundskikkelig og honnet Fyr,
rigtig hvad man kalder en sær Fisk. Mark-
manJ'ort.16. Du vil maaske oven i Kjøbet
lyve min Mand det paa . . ? Jo Du er .

.

en net Fisk. Schand.TFJ.101. Du er en un-
derlig Fisk. N'orman-Hans.SB.190. Hjortø.

OS.75. „hvad hedder den anden Fisk?"
— „Knud W2Låé]ivis\'*TomKrist.LA.51. jf.:
Det var nok Dig, der kaldte mig Fisk hvad?
FritzJurg.nr.24. | (sj. :) (han) var en gam-
mel Fisk (o: dreven karl) og kjendte tU-

fulde Betydningen af at vente. Bergs.GF.
1.256.

3) t overf. anv., især af bet. 1j. 3.1) (nu
næppe hr., jf. Flynder, Fugl) om de kvinde-

lige kønsdele. MothJ'lSS. jf. : *hver Jomfrue
lader tage |

Her sin Fisk for billig Priis.

Cit.l707~(NkS4'>820.87). 3.2) (astr.) i navne

Saa stjernebilleder, især: fiskene (sj.ient.

sken. CKMolb.DanteJ.67), det tolvte af
dyrekredsens tegn (Pisces). MothJ'190.
VSO. Den store Konjunktion af tre Pla-
neter i Stjernetegnet Fiskene 1524 var i

Tide forudsagt. TroelsL.XIII.166. En, der
er født under Fiskenes Tegn, i den første

Part, ham bør det at dyrke Jorden. JPJac.
IJ41. y ogs. (i ent.) om et stjernebillede
paa dm sydlige himmel (Piscis austrinus).

SaUVIII.142. 3.3) (teat.) rolle, som er

utaknemmelig at udføre for skuespilleren

;

flov rolle. Bøgh.DD.1866.182. DaniaJII.
235. Rollen er overmaade utaknemmelig:
den er, hvad Teatersproget kalder en Fisk.
PoUltl920.10.8p.2. 3.4) (bogtr.) ødelagt
sats, hvor typerne er faldet meUem hin-

anden. SandfeldJens.S.192. især i forb. gaa
(falde) i fisk olgn.: (politimesteren) be-
slaglagde (ikke alene) Avisen, men ogsaa
Satsen, som jeg først Aaret efter fik til-

bageleveret i „Fisk'^.HRHiort-Lorenzen.
Erxndr.fraSmderjyll/1919).75. SalJII.266.
Sats, der er styrtet sammen i en forvirret

blanding, siges at være „gaaet i Fisk".
Selmar.^105. overf., om foretagende, præsta-
tion olgn.: gaa i sig selv; falde uheldigt ud.

Sportsrideklubbens Opvisning, der var
imødeset med levende Interesse, gik i

Fisk. Pol.V7l90o.3. en Udførelse (o: i en
roman), der kompositorisk set falder i

Fisk ved evindelige Indlæg af Myte. Keh-
ler.(Pol.Vsl921.7.sp.4). 3.5) f ^ stille-

redskab paa en kanon tU at give den for-

skellig højde med. (han) stiller . . Fisken
længere ind, eller ud, indtil Kem-Linien
(o: længdeaksen), hans Øje og Stædet un-
der Horizonten, ere i eet. SøkrigsA/1 752).
S805Mk.l4. MilTeknO.281. 3.6) (jarg., »j.)

lUle løstsiddende skjortebryst; „klip-
fisk", (kjolen) sad som støbt, naar han
havde polstret sig med tre Veste og en
Jakke, nvorfor „Fisken" stadig arbejdede
sig ud i Lvdten. CAlstrup.Typer.(1920).31.

4) i faste forb., talem. og ordspr. (især
tU bet. 1.x). 4.1) i sammenligninger, (være)

IV. Rentrykt */, 1912

som en fisk i vandet olgn. o: (være) i

sit rette element. *Nu er jeg glad, | Saa
glad som Fisk i Vandet. HolstJVJ.1. Marie
Isen svømmede som en Fisk i Vandet

i alle disse ForretximgeT. SchandJF.257.
TroeUL.BS.II.105. | frisk som en fisk
olgn., fuldstændig rask (vel tilpas). Hånd
er så frisk som en hsk. MothJ"371. vAph.
(1759). saa frisk som Fisken i Vand. PA

10 Heib.SkJJ26. Frøkenen var pludselig ble-
ven rask, som en Fisk, sagde Stuepigen.
Ing.LB.I.107. PalM.IL.I.178. EBrand.
Brud.16. jf.: så var han så fri som en fisk

og kunde stikke af ud i den vide verden.
AMøll.H.31.

II
stum som en fisk, fuld-

stændig stum. hvoraf kommer det, at man
siger, at een er saa stum som en Fisk,
kand da Fiskene icke tale? HolbJielJV.7.
Eic.Skrjy.235. OehlJ*.327. Hostr.(Studen-

20 terkom.138). SvLa.FM.54. jf. (nu 1. hr.):

dam som en fisk (maaske opr. til ånm 2,

jf. u. Østersø. Wess.140. 4.2) t talem. (være)
hverken fugl ('fkød. Moth.F189. Mau.
1.223) elleriisk (jf. eng. neither fish nor
fowl, ty. weder fisch noch fleisch, fr. ni
chair, ni poisson^, (være) hverken det ene
ell. det andet (af to alternativer); (være) mis-
lykket, utilstrækkelig. Mau.lJ270. Loven blev
forelagt i Underhuset . . i en Skikkelse,

30 der hverken var Fugl eUer Fisk. Brandes.
IX.482. med de færdige Blyantstegninger
spredte rundt i de to Bind . . er Udgaven
bleven hverken Fugl eller Fisk. BerlTid.
^yil904.Aft.l.8p.6. I (jf. bet. U) fisken
vil svømme ('flyde. FeUb.) olgn. (efter lat.

pisces natare oportet^, (spøg.) undskyldende
forklaring, naar man drikker vin til fiskeret;

ogs. undertiden om fiskeret, der kræver meget
smeltet smør til. MauJj223. jf. : han kunde

40 . . tage en 4-5 Snapse til Klipfisken. „Fi-
sken er vant til at svømme," sagde han foT-

klaTenåe.AarbFrborg.1918.138. H (jf.bet.2)
der er forskel paa fisk (sagde manden,
han kørte med (skrub)tudser) o: alle men-
nesker staar ikke lige højt (m. h. t. stand, for-
mue, evner olgn.). Mau.2159. Thyreg.&PA
HolmSkriftlæsningsbog.(1876)J8. VUhMal-
ling.ISommerferien.(1894).53. ogs. (og vel

opr.; endnu jy.) i ordspil m. Skæl (jf. Skel,

50 forskel) : der er skæl paa fisk. Feilb.lII.272.
OrdbS. jf.: Der er forskjel på fisk — der
er også bagskjel. Krist. Ordsprog og mund-
held.(1890).70. 4.3) ordspr. (jf.Mau.2146ff.).
Fisken har det godt; den drikker, naar
den vil. Mau.2152. Moth.Fl88. En Fisk og
en Gjæst lugter ilde den tredie Dag. Mau.
3063. Moth.F189. PalMJLJ.282. (jf.bet.

l.i:) ros ej fisken, før du har den paa
disken, se Disk 2. | børnerim: ReenbJlJ29

60 (se u. I. Drossel^.
IL Fisk, en. [fes^] (f Fisker. Moth.

ConvJ'eS). flt. -e. (af fr. fiche, til ficher,

nedramme; jf. HI. fiske) ^ fortykkelse af
dæksplankerne omkring de huller, hvori

masterne (pumpen olgn.) er fastgjort. vAph.
(1759). VSO. SøLex.(1808). FunchMarO.

66

k
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11.36. SaUYIII.U2.jf. (m. sa. &e<.;; Dæks-
fisk. Harhoe.MarO.

III. Fisk, en. [fes^^] (ogs. Fiche. Spille-

hog.(1786).55. Meyer.) flt. d. s. {af fr. fiche,

jf. n. Aal; nu næppe br.) spillemærke; jeton.
en Quadrille (o: et firemandsspil), som var
mig den favorableste, som jeg mine Dage
har proberet, da jeg uagtet at tabe i sidste

Spil 40 Fisk, dog vandt 107. Klevenf.RJ.110.
Den, som giver (o: i kvadrille), marqverer
Spillet ved at sætte en Fiche tU Stamme.
Spillebog. (1 786). 55. Grundtv. Dansk. 1. 1 72.

Sal.VI.493.
Fisk-, i ssgr., af I. Fisk, se u. Fiske- 1.

I. Fiskal, en. [fi'sqa'fj flt. -er. (substan-

tivering af II. fiskal) 1) (emb., foræld.) em-
bedsmand, som anklagede paa det of-
fentliges (opr.: statskassens) vegne (navnlig
paatalte embedsforsømmelser) (jf. Kammer-
advokatj. Giver Kongen nogen Befalning
ud til een . . og hånd den ikke . . efter-

kommer . . da skal hånd derfor af Kon-
gens Fiskal tUtalis. DL.l—1—6. Det være
langt fra, at jeg er jer Fiscai. Jeg siger
kun, at I ere ligesaa meget skyldige som
j eg. Eolb.Hex. V.4. SkrJU1823.§6. if.:FoT nu
aldeles at afskaffe al Slags Modfe . . blev
det befalet, at saasnart den, som var sat til

Fiskal eller Opsynsmand (over moderne),
fandt syv, hvis Klæder var fuldkommen
eens tilskaarne, da skulde han uden Ophør
angive det. Ew.(1914).II1.29o. smst.IV.126.

II
hertil om jur. embedsmænd af forskellige

grader og myndighedsomraader General-,
Krigs-, Politi-, Sø-, Under-, Vej-
fiskal. 2) (jæg.) person, som afjagtherren
er udset til at overvaage, at reglerne over-

holdes (jf. Jagtfiskal^. For Jagterne exi-

sterer en egen Jagtlov og visse Embeds-
mænd, saasom en Fiskal, en Notar . . og
en Jagtlæge. Cit.l833.(EBodenhoff. Hofliv.
(1913).15). Før Jagten vælges af Jagt-
herren en Fiskal, hvis Pligt det er at

paase Lovens strængeste Hævdelse og
med Hensyn der til har ubegrænset MyD.-
åigheå.VigMøll.HJ.140. II. fiskal, adi.

[fi'sga-'Z] (f fiskalsk. StampeJ.127. Birck-
ner.Tr.99. Meyer.), {af lat. fiscalis, til fiscus,

statskasse; jf. konfiskere; emb.) I) (1. br.)

som vedrører statskassen ell. andre offentlige

kasser, det ubarmhjertige fiscale System (o:

beskatning). Fædrel.l844.sp.l3948. Fiskale
Forbrydelser (a : forbrydelser mod offentlige

kasser). Goos.III.84. 2) (foræld.) som vedrører

ell. foretages af fiskalen. jeg (skønner) ikke
. . at derfor skulde anlegges nogen Fiscalsk
Action . . mod Toldforpagterne. Stampe.I.
127. Confiskationer, fiskdske Tiltaler og
borgerlige Straffe. Birckner.Tr.l75.

I. Fli^e, et. ['fesga] {glda. d. s., oldn.

fiski (fem.); 1. br. i ri^sspr.) d. s. s. Fiskeri 1.

det rige Fiske . . i Øresund. EdErslev.Jyl-
land.(1886).317. fisket i Lofoten. ADJTør^.
NK.832. Lad ham drikke . . naar Fisket
er forbi. CEw.F.233. de der driver Fiske
og de der drætter Kræ op: Fiskere og

Bønåex.Gravl.J.6. jf: Høstfisket var
omme. Kidde.H.9. en bestemt Form af Fi-
skeri, Geddefisket med „Blink" og Snøre.
E.Kaarsb.M.124.

||
(bomh.) ogs.: efter-

aaret (hvor torskefangsten især foregaar)

(jf. Fiskemaaned, Fiskendej. I Alminde-
lighed falder (torskefiskeriet) hele Aaret
igjennem, men Efteraaret er dog den
egentlige Torsketid, hvorfor det og kaldes

10 Fisket. Bawert&SGarlieb. Bomholm. (1819).
258. Esp.71. nu til Fistje flyttede han op
og tog Arbejde paa StenvæTket.AndNx.PÉ.
1.133. Bomh.Samlinger.Y111.(1 913).165.

II. fiske, V. ['fesga] -ede. vbs.(sj.)-ning

(Moth.F198.PNSkovgaard.B.312).jf.l.Fiske^
Piskende, Fiskeri, {æda. fiskæ, oldn. fisk(j)a^

eng. fish, ty. fischen, got. fiskon; af I. Fisk)

1) fange fisk ell. andre (mindre) hav-
dyr, (oftest uden obj.). jeg gaaer hen at

20 fiske. Joh.21.3. han var gaaed ud at fiske.

Holb.Eh.I.407. de, som blive vidende om,
at Østers paa forbudne Maader blive U-
skeåe. Mandat^yil720.§10. »hun forstaaer
. .

I
At fiske, snart med Net, og snart med

AngeL OeR^.75. Jeg vilde bare spørge
Dig . . om vi . . skulde ud at fiske ved
Blus i Aiten? Thyreg.UdvFoH.II.265.

\\

(dagl.) drive fiskeri (især som næringsvej);

være fisker. Han havde selv i sin Ungdom
30 først fisket og siden taget Styrmands-

prøven. Drac/im.PF. i 0.
II

m. tings-subj.:

(de) tre saakaldte Dyrehaugehuse fiske

og, dog kun med Joller. Baden.(Bahb.Min.
1805.1.25). Min Baad fiskede i denne Tid
usædvanlig heldigt. Drachm.STL.102. Far-
tøjet ligger og ^ss.ev.Scheller.MarO. || i forb.

fiske efter: VSO. at fiske efter Lax i

de jydske Aaer. Bogan.II.ll. \\ om visse

(langnæbbede) dyrs maade at fange deres

40 føde paa : *Naar den lange Stork er kom-
men . .

I
Og staaer med de røde Hoser,

[

Fiskende i orune Moser — | Da kommer
Frøen! Bagger. 11.478. Naar Flamingoen
fisker, bøjer den Halsen, saa Hovedet naar
helt ned til Bxmåen. BMøll.DyL.II.340.

2) t d. s. s. befiske. Jorden bedre dyr-
ket og gravet, og Havet bedre beseglet
og fisket, skulde i det mindste kunde er-

nære engang saa mange Mennesker, som
50 de giøre. OeconT.VI.84.

3) overf. anv. af bet. 1. 3.1 ) hente op
af vandet. *Han fisked mangfoldige Per-
ler klare (jf Perlefiskeri;. Eauch.SD.1.245.
m. adv. op: Moth.F196. Fiske et Anker
op.SøLex.(1808). de forreste .. Fartøier
lagde bi, og begyndte at fiske Byttet op
af Søen. Molb.DH.II.12. Der har Du dine

Øine . . jeg har fisket dem op af Søen,
HCAnd.VI.108. 3.2) tage (noget op) paa

60 en maade, som minder om at fiske (1). Hun
stak paa ny sin Stok ned igjennem Aab-
ningen, og dennegang fiskede hun sig en
stor Kjødpølse. Etlar.GH.II.lO. ||

spec.

m. h. t. tov, trosse olgn. SøkrigsA.(1752).§670.

han greb om Sprydet med bægge Hænder
og fiskede Trossen med højre Yoå-BerLiisb.
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SJ.28. fiske et Anker (at hugge Fisketaljen
i Ankeret). TebilfarO. 40. J m. flg. adv.:

iiske frem: Helms har lidt efter lidt

fisket sin Portemonnæ fiem.WiedJ10.89.
(m. h. t. usanselig forestilling:) G. fiskede
et Par Smaahistorier frem — Anekdoter
— Nonsens — og afleverede dem. Drachm.
F.I.252. fiske op: (brillerne) ere uden
Tvivl blevne betragtede som en stor Skat
af den lykkelige lUudesamler, der i Nat- lo

tens Løb har fisket dem op. HauchJIfU.
32. Posen havde hun stillet ved siden af

sig . . og hvert øjeblik jog hun hånden
ned og fiskede én (o : pære) op. NMøllJI.
25. (m. h. t. personer:) mange Folk omkom,
skiøndt man dog fiskede op hvad man
kunde. Grundtv. Snorre. III. 71. Schand.F.
496. en Mand, der var falden over Bord,
fiskedes op.Pol'^/d9033.spJ. 3^) (dagl.)

faa (tilegne sig) paa en behændig ell. for- 20

sigtig (oftest: mtndre fin) maade („redde";
„bjærge"). Saa snart de seer en fremmed,
saa tænker de, at der er noget at fiske.

Holb.llJ.II.o. et Tartarisk Gesantskab
(bragte) 6 u- anseelige Hæste med sig,

hvorfore de forhaabede at fiske noget
heåie.saJ)HJII.o41. *en Doctor la'r de
(o: tyve) gaae. |

Hos ham er ingen Ting
for dem at fiske. EeibJPoetJ.69. han havde
. . fisket sig et Ridderkors og var bleven »
Livlæge. RudBay.EPJII.il. (m. h. t. per-
soner.) Der fiskede jeg mig da en ny
Kunde. Hostr.DT.40. Hans franske Tjener,
en ung Knægt, som han havde fisket i

Paris.^an^J^.S. (tn.h.t. usanselig forestilling,

jf. bet. 3.4:) Jeg tUtalede ham i det Haab
at fiske et og andet Sagn. Blich.(1846).IV.
177. jf. bet. 1: Det (Kristus) har . . tilsigtet

er ligefrem en ny Næringsveis Opkomst:
Menneske-Fiskeriet, at forkynde Christen- 40

dom saaledes, at der virkelig bliver Noget
at fiske ved dette Fiskerie. Kierk.XIV.242.

II
uden obj. Det giør mig ondt, at, hvor

min gode Herre kommer, der har Mr. H.
allerede i Forveien været at fiske. Zan^e-
belcBreveJS. 'Vi aabned (højen)

\ Og fisked
godt (o: havde et godt udbytte). Oehl.XI.66.
%A) (1. br.) søge viden (især m. præp. efterø;

dels (poet.) om erkendelse i olm.: *Hvo
efter Sandhed fisker uden Viden, | Vil 50

ikke blot fra Land forgieves fare, | Nei,
han vil komme værre hiem med Tiden.
CKMolbJ)anteJIlJ12. dels om udfritten:
Moth.Fl96. (jf. bet. 3.&:) i Conversationens
skjødesløse Sprog ved utaUige . . Ven-
dinger at skulle tiske efter en Oplysning.
Kierli.VI.279. (dagl., nu næppe br.) m. adv.

ud: udfritte om (noget); udforske. Moth.
F196. At fiske noget ud af een.FSO.
3j) fiske efter (noget), (dagl.) søge at ep

opnaa (især ved at indsmigre sig hos eU.

lokke for nogen). Professoren gaaer nok
og fisker efter hende . . Han er jo gifte-

færdig. Hostr. FG. 27sc. Han fisker vist
efter at blive kælet for. AndNx. M. 155.

3£) (spøg.) ved overdreven beskedenlied søge

at fremtvinge en kotnpliment i form af
en høflig gendrivelse, „saadan en gammel
Kone." — „Aa Madam, De fisker; De
mener det ikke.'^ Hostr.F.30. „siig miff
dog hvorfor Du saa ikke synger for Onkel
Alfred, som Du veed sætter saa megen
Priis paa Sang." „Ja paa Sang, men —
maaskee ikke paa min Sang." „O Du fi-

sker." UngdGlulJ215. „Ja," sagde jeg —
„ja ganske vist, men — Og desuden, jeg
tror mig ikke kompetent til ." — „Nu
fisker De," smilede han.Wied.Menn€skenes
BømJ.(1894).54.

4) ^ blive indfiltret i (komme uklar

af) tovværk olgn.; m.obj.: Ankeret har fi-

sket Stævnen. Scheller.MarO. Pludselig
rager der en Bark op klods ind paa dem.
Men hans Ræer strejfer „Søfuglen"s Stor-
gaffel uden at Takkelagen fisker hinanden.
Skjoldb.S.125. | uden obj. til en saadan
Manøvre maa man (o : et skib) gøre sig saa
smal som mulig og lægge ind alt, hvad
der kan iiske.BerLiisb.SJ04. Brasen har
fisket. ScheUerJIarO. (redningsapparatet i

undervandsbaaden maa) være kommet tU
at fiske i Trappen, (føreren) har ikke i en
Fart kunnet frigøre sig. BerlTid.^*1^1916.
M.6.sp.l.

5) t talem. olgn.
Jj

t elektrikersproget: fi-

ske i lofter, vea anbringelse af usynlige
elektriske ledninger gennem lofter finde et

fremkommeligt sted. OrdbS. | fiske i rørt
(f skiden. vAph.(1759). f oprørt. Schytte.

UBJ.166. Heib.Poet.VI.213) vand(e) olgn.

(jf- iy- iiQ triiben fischen samt Arlaud.59),
benytte sig af den olm. forvirring, af de gun-
stige omstændigheder til at virke for sine

egne interesser. Spanierne . . finge Leflig-
hed at fiske udi rørt Yand. Holb. Hh. I.

557. BiehlJ)QJV.79. Ing.VSt.176. man fi-

sker altid bedst i rørt Vande; naar en unff
Pige er i Sindsbevægelse, kan man med
Held vove meget, som ellers vil mis-
lykkes. KierkJ.294. Saaledes er det Fiske-
vand, hvori dette Aars Valg drager sit

Vaad. Det er rørte Vande, som efter Ordet
skal være gode at fiske i. HørupJII.260.
II
fiske med guldkrog, se Guldkrog.
in. fiske, V. [ifesga] -ede. (efter fr. fi-

cher, fastgøre; tU U. Fisk ni. tilknytning tU
n. fiske (3.2); ^) t forb. fiske en mast
olgn., sætte en mast fast i fisken. TeknMarO.
40.

Fiske-, t ssgr. i) af I. Fisk (æda. fiska,

fiskæ ; egl. gen. flt. tU I. Fisk ; ved siden af
Fiske- forekotn tidligere former m. Fisk-,
se u. Fiske-and, -blære, -dag, H. -frø, -han-
del, -handler, -mad, -mester, -mund, -rig,

-øm, j/. cenyd. fiskrekke (Kalk.V.248), glda.

fiskloft (DMag.3B.III.285)) af saadanne
ssgr. (især m. subst.) kan en stor mængde dan-
nes; udeladt er fx. -afkoff, -agtig, -art, -bassin,

-bestand, -budding, -eksport, -fjende, -flok,

-foder, -hoved, -kasse, -kender, -kyndig,
-lugt, -marked, -sauce, -suppe, -sværm,
-tran, -tyv, -tørring, -udførsel, -ven,-ædende.
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H ndf. henviser I. m. flg. tal til bet.-tal u. 1.

Fisk, idet dog ssgr. m. I. Fisk 1 er ubetegnede.

2) af II. fiske (næppe ældre end aar 1700;
Fiske-krog, -line, -lod, -maage, -maaned,
-snor, -snøre, -stade, -ørn er vist opr. smsat.

m. I. Fisk ell. I. Fiske; ved siden af ssgr.

m. Fiske- træffes ogs. former m. Fisker-,
se Fiske-dam, -grund, -hus, -krog, -kutter,

kvase, -net, -redskab, -ruse, -snor, -stade,

-stang, -sted, -torv samiFisker-baad, -bonde,
-garn, -jolle, -leje) udeladt er fx. -berettiget,

-fartøj, -grejer, -kort, -maade, -sager, -sel-

skab, -tur, -vejr. || ndf. henviser IL m.
flq. tal til bet.-tal u. II. fiske, -and, en. (f
¥i8k-.vAph.Nath.II.399. Kjærbøll.698).\en
slags andefugl, som lever af fisk; nu: toppet

skallesluger, Mergus serrator L. Moth.F191.
Sal.XVI.21. -avl, en. (fagl.) Frem.DN.
543. LandbO.II.80. -banke, en. banke (2),

der tjener som opholdssted for fisk (jf. -grund).
(Esrom sø har) ingen Øer og særdeles faa
Grunde og Holme under Vandet („Fiske-
banker").jrrcm.i)iV^.485. -ben, et. 1) knogle

hos fisk. Holb.Metam.46. Thiele.III.117 (se

u. I. Ben 1.2;. FrkJ.Kogeb.l5. 2) [I.I.3] (især

t) barde af hval, tilberedt og udskaaret i smaa
stykker, der bruges til at udspile og afstive kor-

setter, kjoleliv, paraplyer olgn.; ogs. om et en-

kelt stykke, en fisk (o: hvalfisk) paa meer
end 50 kordeler (o: tønder spæk) . . kunde
beløbe sig til 2700. Rdlr. værdi med tran

og fiske-heen.Holb.£)NB..581. VareL.(1807).
1.333. Blich.I.208. Fiskebenene i hendes
SnøTeliv.CMøll.PF.18. VareL.''228. \\ hvidt
fiskeben, blækspruttens rygskjold, der an-
vendes som poleremiddel (Os Sepiae). VareL.
(1807).1.333. FolkLægem.1.23. VareL.^688.
-ben(s)-river, en. [I.I.3] (foræld.) (spalt-

ningen af barderne) forrettes af Dagløn-
nere, som kaldes Fiskebeenrivere. Fwrofce.

(1801).1.629. -ben(8)-riveri, et. [I.I.3]

(foræld.) sted, hvor fiskeben (2) tildannes.

Funke.(1801).I.629.-hevL»-»b.eirt,et.[I.1.3]

(foræld.) (damernes) alamodiske Fiskebeens-
Skiørte skinnede som prægtige Zirather.

Holb.Ep.III.338. JSneed.1.228. Bergs.PS.
11.22. VortHj.113.47. -bjern, en. (zool.)

krebsdyr af cymothoidernes familie, der snyl-

ter paa fisk, Aega. vAphNath.II.399. Krøyer.
11.40. SaVX.300. -blod, et. 1) (til Blod
1.1). *jeg en Strandmoge saae

|
Med Pur-

pur-tegned Nebb af Fiske Blod at staae.

Holb.Metam.46. e. br. 2) (overf.) koldt blod

(2.3); isceri/brfe. have fiskeblod (i aarer-
ne), være blottet for følelse ell. temperament;
være træg. vi have i det Mindste ikke
Fiskeblod; vi harmes ved den Haan, der
vises vort Sprog og vort Fødeland. Gold-
8chm.III.468. Du er rolig, kold, det er

næsten, som om du havde Fiskeblod i

dine Anrer. Bergs.PS.I.330. Schand.SB.96.

en Borger med almindelig, langsomt rul-

lende Fiskeblod. HKaarsb.(PoUlsl920.5.sp.
6). jf: E. eller en anden Hr. Fiskeblod.
Pont.LP.III.89. samt: en underlig Fiske

-

blodsherre synes det at have været.

Brandes.XI.124. -blære, en. (f Fisk-.

Moth.Fl90). 1) (zool.; 1. br.) svømmeblære.
Fiskeblærer kan bruges i Huusholdningen.
Fruent.(l 799).III.102. Sal. VI.623. 2) (bygn.)
betegnelse for en slags ornament i sengotikkens
spidsvindue, smst.672. jf: Fisk eb lære

-

ornament. S^i/ar^.jf63. -bløder, en. (nu
1. br.) person, som udbløder og sælger tørfisk.

Cit. 1711. (KbhDipl.VIII. 176). Paa Øster-

10 gade incommoderes Naboerne meget af

Fiskebløderen , . som paa adskillige Tider
om Dagen lader sit Fiskevand udpompe.
Politievennen.1798199.271. Gylb.IV.50. Fi-
skebløderen . . har tjent sin Formue paa
røgede Sild til Spamen.Wied.Da.84. -bl«-
deri, et. (nu 1. br.) 1) næringsvejen at ud-
bløde og sælge tørfisk. Politievennen.1798/99.

107. LovL.il.432. 2) lokalerne, hvor saadan
forretning drives. Manden er gaaet ned i sit

20 Fiskebløderi. 7S0. MO. -bolle, en. [1.1.4]

(kog.) bolle (II.2), lavet af fiskefars. FrkJ.
Kogeb.122. VareL.^229. -bræt, et. [1.1.4]

(kog., nu næppe br.) bræt til at skære fisk

op paa. Moth.FWL Adr.Vil762.sp.lO. VSO.
-bag^(8)-8kinne, en. (jæmb., foræld.)

jæmbaneskinne, som i længderetningen er

bredere paa midten end ved enderne. S&B.
Sal.lX.1096. -dag, en. (f Fisk-. Moth.F190.
VSO.). t) [I.I.4] aag i ugen, hvor man (især

30 i katolske lande) spiser fisk; spec. om katolske

forhold: fastedag. JJuel.56. Den anden Be-
stemmelse, som Kirken opstillede, var, at

Fasten burde overholdes . . Ugedagene
blev inddelte i de saakaldte Køddage og
Fiskedage. TroelsL.V.13. 2) [II.l] se u. Fan-

fedag. -dam, en. (f Fisker-. EPont.Atlas.

.535). dam (1.2), hvori er sat fisk til senere

fangst ell. af hensyn til avlen (jf. -park/
Mand maae ej nogen tn Skade fælde (o:

40 lede) Vand . . fra anden Mands Fiskedamme.
DL.5—11—6. Olufs.NyOec.1.52. Winth.L56.
HavebrL.^239. (billedl.:) Ninive var ligesom
en vandrig Fiskedam, fra de Dage af, da
den blev til. Nah.2.9.

|| (1. br.) d. s. s. I.

Dam 4. 2de store Fiskerhukkerter med
Fiskedam. AHStibolt. Saltvands- Fiskerierne.

(1814).17. -david, en. [II.3.2] J, d. s. s.

Ankerdavid (jf. -talj ej. TeknMar0.40.
-dræt, en ell. et. (nu 1. br.) \) d. s. s. Dræt

50 2.1. man kunde vove sig ud fra det hele
Lands Kyster tU rigere Fiskedræt. TroelsL.

BS.II.326. 2) d. s. s. Dræt 2.2. en Rædsel
var paakommen (Simon Peter) for den
Fiskedræt, som de havde fanget med hver-
andre. Zr«c..5. 9. *Skynd dig snart at sælge
vor gode Fiskedræt. Oehl.HK.3. -fangst,
en. 1) det at (gaa ud at) fange fisk. EPont.
Atlas.1.639. Hauch.MfU.44. *Han maatte
Damerne paa Jagt ledsage,

|
Saa vel som

60 naar paa Fiskefangst de tog. PalM. V.52.

2) udbyttet af fiskefangst (1). I Aar har
Fiskefangsten ikke været betydelig. VSO.
e. br. -fars, en. [1.1.4] (kog.) FrkJ.Kogeb.52.

-fedt, et. Y fedtstof, der udvindes af fisk;

trantalg. Sal.XVIL609. -filet, en. [1.1.4]

(kog.) Const.Kogeb.42. -finne, en. Moth.
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F191. VSO. *(hun) kæmmer tankefuldt sit

Haar
|
med Kam som Fiskefmne. Sfiw;/:.

SD.So. -foder-mel, et. se -mel. -fidka-
delle, en. [I.I.4] (Itog.) frikadelle af fiske-

fars, (han drømte) han blev til en stor

Fisk, og at Sophie (vilde) lave Fiskefrica-

deller af ham til sin Fnder. IngJEF.VII.
111. KrakJ.921.II.382. I. -ir«, en. (zool.)

den (amerikanske) frø-slægt Pseudis. Sal.I.

697. III. 552. U. -fra, et. (Tisk-. Funke.
(1801)JIJ229). (nu næppe br.) frø af en
tndisk busk (Anamirta cocculis), hvormed tid-

ligere fisk bedøvedes (jf. -kugle 2). VareL.
(1807).!.233. -fælde, en. (1. br.) Den al-

mindelige Kasteruse . . er et godt Eksem-
pel paa den Slags Fiskefælder, som man
kalder ^use. FremJ)N.533. -gaard, en,

{æda. fiska (fiskæ) garth; fisk.) (egl.) gærde

(jf. -gærdej, bygget i sø eU. vandløb for at

fange fisk; ogs. om den derved dannede ind-

hegning (jf.Aale-,hakse-g&3ird).BL.5—10—
42. YSO. I de . . Vande, hvor Retten til

Fiskeri tilkommer Enhver udfor sin Grund
, . maa Fiskegaarde . . ikke anbringes læn-

fere ude fra Bredden end tU Midtstrøms.
'iskerilov^/*1888.§50. -sam, et. se Fisker-.

•gJBj en. se -gø. -gniDe, en. (fisk.) grube,

hvori fiskene fanges, naar en karpedam skal ud-
fiskes. LandbO.I.o21. -i^rnna, en. [II.l] (f
Fisker-. Bawert&SGarlieb.Bomholm.(1819).
180). d. s. s. -banke. CFrim.AS.154. han
kendte sin Slotshave ud og ind som . .

en Fisker sin Fiskegrund. ^acAwÆO.^5.
-gnano, en. (fagl.) gødningsstof, indvundet

af fiskeaffald (jf. -mel slutn.). LandbOJI.
81. -gyde, en. se -gø. -gælle, en. Moth.
F191. VSO. MO. Der kom ingen Ord over
hans Gane, der kun slubrede Luften bov-
nende som en Fiskegælle. iS3fu;A.Z)øJ50.

-gærde, et. (nu næppe br.) d. s. s. -gaard.
Ret til at fæste sit Fiskegierde i Grunden.
NørregJPrivatrJI.169. f -gCj)«* en. f-gy-
de. Moth.Conv.F64. -gøg. Funke.(1801). I.
217). (ænyd. fiske(g)iu(de)r; no. dial. fiske-

gjod, jf. sen. oldn. gjoår samt sv. fiskgjuse;

no.) d. s. s. -ørn. vAph.NathJl.402. Baff.
(1784)J281. VSO. (u.FiskeøTu). R f o»j en
maageart: Moth.ConvJ'64. -hage, en. [11.3.2]

,J, krog paa fisketaljen. TeknMar0.40. -hal,
en. [I.I.4] d. s. s. -halle. EjælpeO. Krak.
1921.11.383. jf. Pol.'Vsl918.5.sp.4. -hale,
en. vAph.(1759). VSO. Da sukkede den
lille Havfrue og saae bedrøvet paa sin
Fiskehale.5CJ.nd. V.96. e.&r.-hale-bræn-
der, en. (fagl.) gasbrænder, hvis flamme
har form som en fiskehale. 0pfB.^IVlJ2o.
-hale-propel, en. ^ propel, der har
form som en fiskehale. Hage.*952. -halle,
en. [I.I.4] udsalgssted for fisk (jf. -hdl). Op-
førelsen af en FiskehaUe paa den Veier-
boden omgivende Plads. itfinSfcr.*"/6i8.57.

Krak.1921.II.382. -handel, en. [1.1.4]

et Fisk-. MothJ'190). handel m. fisk ell. lokale,

hvor fisk sælges. Holb.Staat.o36. LandbOJI.
82. -handler, en. [I.I.4] (-^ Fisk-. MothF
190). VSO. MO. KrakJ.921J.708. -hart-

korn, et. [n.l] (em^., sj. /j/. Fiskeri-, Fiske-
stade-hartkom^. End videre gives . . Fiske-
hartkorn, . . til Nørre Vosborg er Laxefiske-
riet ansat for 4 Tdr. Hartkorn. .6e^r.JyM.
III.2. -hc^re, en.\ (1. br.) Ardea cinerea L.
(olm.: Hejre;. vAphJ^athJI.402. KjærbøU,
475. BMøU.DyL.II.274. -hud, en. I)

(især Y) d. s. s. -skind. HaUager.82. VareL,
(1807). 333. VareL.*229. jf.: En Sølv for-

10 gyldt Kaarde med Fiskehuds Skede.
Adr.^yd762.spJ3. 2) (med.) skælsygdommen
Ichthyosis, under hvilken patientens hud Zt^-

ner fiskeskæl (jf. u. -skæl;. Larsen, -hns^
et. [1.1.4] ^t Fisker-. VSO. MO.). udsalgs-
sted for fisk. Scheller.MarO. KrakJ921JL
383. -hog, en. V (nu næppe br.) i) d. s. »
-ørn. MothJ'192.VSO. KjcerbøUJ6. SaLVI.
711. 2) rørhøg, Circus aeruginosus L. Kjær-
bøll.49. Sal.VI.624. -igle, en. (zool.) Pi-

20 scicolida. SalJX.331. -jæm, et. [II.l] (fagl.}
jæmredskab tU at fange fisk med (fx. ly-

ster), den, der med Bøsse eUer Fiskejæm
jager omkring som ægte Rovdyr for at
dræbe. FremJDN.534. -Konge, en. (1. br.)

fisk med misdannet snude og puklet pande,
der ligner en kongekrone; mopsfisk. vAph.
NathJL402. Krøyer.II.27. Feilb. Sal.VI,
624. -krog, en. [II.l] (f Fisker-. Moth.
F197. VSO. Hauch.SDJ.209). {ænyd. d. s.)

30 Jyder og Holsteener . . vare kaldede Ang-
ler . . af deris Fiske-Kroger, som vi endnu
hos os kalder Angler. Holb.IntrJ.519. Fi-
skene fanger man . . med Fiskekroge eUer
Angler. Hallager.36. Fedders.FFJ. (biUedl.:)

see, de Dage komme over Eder, da man
skal drage Eder op med Hager og de
Sidste af Eder med Fiskekroge. -4tn.4.^>

*Han bider af sig selv paa Fiskekrogen
|

Foruden Lokkemad. Heib. Poet. III. 234.
40 -kngle, en. 1) [H.l] (fagl.) hul, tilsmeltet

glaskugle, brugt tU. at basre net oppe i van-
det. OrdbS. 2) (nu næppe br.) d. s. s. H. -frø.

FolkLægemJJ23. -knrv, en. 1) kurv tU
at bære fisk i. D&H. 2) (fisk.) d. s. s. -ruse.
MothJF192. Adskillige Fiskere sidde ved
deres Fiskekurve. HostrJ)DJ. Feilb. -kut-
ter, en. [n.l] (ogs. Fisker-. Scheller.MarO.).
For Tiden hører noget over 100 store Fi-
skekuttere hjemme i Frederikshavn. Frem.

so DN. 129. -kvase, en. ^Fisker-. VSO.
GrundtvJSS.II.235. HrzJ.179. FunchMarO.
11.36. D&H.). jagt tU at transportere levende

fisk i. Den Bornholmske Fiske-Qvasse fra
Nexøe er i sidste Storm kantret. J.dr.»V4

1762sp.7. Fiskeriredsk.(1872).5. -leg, en.
(zool.) hunfiskens udgydte ægmasse; rogn.
MothJ'192. Werfel.Fiskerb.62. MO. D&H.
1.574. -l^e, et. se Fiskerleje, -ler, et.

{dannet af J. G. Forchhammer; geol.) ler-

to blandet kalklag oven paa skrivekridtet, som
indeholder levninger af fisk. UssJ)anmGeol.'
93. Frem.DN.21. -lim, en, et. 1) t hus-
blas. Moth.F192. vAph.Nath.629. HaUa-
ger.153. VareL.(1807)J.o29. MO. (u.Hus-
blas;. 2) husblas, opløst i eddike tU en slags-

klister. Haandv.57. VareL.*229. -line, en.
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[II.l] snor, som i den ene ende hærer fiske-

krogen. Moth.F192. Han drog . . tidt ud
paa Fjorden, og nedsænkede sine Fiske-
liner paa to- til trehundrede Alens Dybde.
Hauch.MfB.100. Frem.DN.535. -lod, et.

[II.l] tung ting, som fastgøres til fiskegarn
for at sænke det ned til bunden. Moth.FlOS.
Krak.l921.II.390. -lus, en. (zool.) smaa-
krebs af ordenen Copepoda, som snylterpaa hu-
den af fisk. vAph.Nath.II.403. VSO. Krøyer.
11.40. Lutken.Dyr.471. -maage, en. [H.l ]

\ stormmaage, Larus (alm.: Maagej. Moth.
F192. Sal.VI.625. -maaned, en. [II.l]

(ænyd. d. s.; foræld.) september (da efteraars-

fiskeriet begynder). Moth.Fl92. *som en
Hiort i Fiskemaaneden

|
Sin Hind forføl-

ger. Oehl.EA.257. UniversitetsAlmanak.191 9.

-maar, en. [II.l] (zool.) betegnelse for den
til maarene hørende Mustela Pennanti. den
temmelig store . . Fiskemaar . . bærer sit

Navn med Urette, eftersom den ikke giver
sig af med at fiske. BøvP.III.230. -mad,
en. [1.1.4] (f Fisk-. Moth.Fl90. vAph.(1764).
VSO.). *Naar man har Suppe spist . .

|
Saa

Fiskemad, saa Steg, saa Kage. Oehl.XIX.
130. hans Husholderske . . havde mere Sans
for Kjød- end for Fiskemaå. Schand.BS.
199. Pont. F. II. 31. -mand, en. [1.1.4]

(dagl., især om landlige forhold) (kørende)
fiskehandler. Gjel.B.33. han gik i Landet
med Fisk . . Ingen af de yngre (fiskere)

tog sig det Slid paa, nu der var baade
Kvaser og kørende Fiskemænd. GravLJ.
30. -med, subst. {ænyd. d. s. (Kalk.V.248);
nu kun dial.) d. s. s. -plads, bekiendte Fi-
sls.e-Meeåer.LHBing.Lesøe.(1802).161. smst.

280. -mel, et. Y et af fisk fremstillet næ-
ringsstof, der bruges til brød ell. boller ell. som
foderstof. Panum.250. VareL.^229. Fiske-
fodermel eller Fiskemel er et af forskel-
lig Slags Fiskeaffald fremstillet Handels-
foderstof. LandbO.II.81.

\\ (1. br.) d. s. s. -gu-
ano. Aller.II.115. -menneske, et. (sj.)

person, som ligner en fisk enten p. gr. af fær-
dighed i dykning: et „Fiskemenneske", som
kunde holde sig under Vandet i 2 Minut-
ter. OBloch.D.^1.285. ell. fordi han har „fiske-

blod" (2) i aarerne: disse Fiskemennesker,
som aldrig kan koge over. Hostr.US.lII.16.
-mester, en. [II.l] (f Fisk-. Moth.FWO).
person, som har tilsyn med større fiskerier

(fx. de kongelige). Om Aftenen hos Grev
Holst til hans Fiskemesters og Huushol-
derskes 'Bvj)\wa. lMxd.Dagb.1.363. J. (fik)

i Slutningen af 1759 ved sin Udnævnelse
tU Fiskemester paa Hørsholm Amt . . Em-
bedsbolig i Dronningens Fiskerhus. Dania.
VIII.68. Fiskemester benævnes som Re-
gel den lønnede Mand, der varetager
den daglige Pasning af et større Dam-
brug. LandbO.II.82. ^ (nu især) dansk fisker,

som lærer eskimoerne paa Grønland rationelt

fiskeri og behandling af fisk til verdensmar-
kedet. BerlTid.^hl921.1.sp.3. -mnnd, en.

t) munden paa en fisk. VSO. e. br. 2) [1.1.4]

1" (^P09-) person, som holder meget af at

spise fisk. Hånd er ret en fiskmand. Moth.
F190. VSO. 3) (nu næppe br.) ^ løgurt,

Teucrium Scordium L. JTusch. 241. Johs.
de Buchwald.Specimen botanicum. (1 721). 526.
-mælke, en. (ogs. -mælk. Moth.F192. MO.
Sal.^VIII.150). hanfiskens sæd; mælke. vAph.
(1764). VSO. Sal.VI.626.
Fiskende, et. (5'Zda.fiskend(e), fiskind;

egl. vhs. til II. fiske; nu kun dial.) d. s. s.

10 Fiskeri 1 ; ogs. om den aarstid, hvori fiskeriet

navnlig falder. Moth.Fl97. VSO. MDL.
Feilb.I.297.IV.143.

Fiske-net, et. [II.l] (ogs. Fisker-.

Grundtv.BrS.341. Bauch.V.372. FJHans.
BD.125). Knytning af Fiskenet (var) kendt
i en meget fjærn Fortid. OpfB.UlIl.281.
om juletræspynt: Fiskenet af broget Papir
fyldtemed„Godtgodter".BC^wd.FJ7088.
-odder, en. [II.l] (f Fisk-Otter. vAph.

20 (1759)). (zool.) Lutra vulgaris (olm.: Od-
der^. Han svømmede som en Fiskeodder
. . og løb som en Elg i Skoven. Hauch.II.
289. BMøll.DyL.I.122. Aakj.VF.193. -olie,
en. T olie, som udvindes af fisk (fx. tran).

vAph.(1759). Sal.VI.626. -padde, en.
(zool.) navn paa en gruppe halepadder,

Ichthyoidea. SaWIII.150. -pande, en.

(1. br.) 1) [1.1.4] køkkenredskab til at stege

fisk i. Moth.Fl92. VSO. e. br. 2) folkelig be-

ja nævnelse paa de smaa, haarde, hvide lege-

mer (otoliter), som findes i benfiskenes øre

(jf. Torskepande;. vAph.Nath.II.407. VSO.
-park, en. (især fagl.) (større) fiskedam.
DL.6—11—10. jeg søgte at rense mine
Fiske-Parke. Holb. Ep. 1.2 72. PAHeib. US.
195. *0p ad Alléen i Galop de kjørte . .

i

Derpaa den store Fiskepark omkring. Pa^lf.
IV. 328. Fiskerilov^lAl888.§50. -pensel,
en. (fagl.) malerpensel af fiskeodderhaar. Vare

40 L?572. -perspektiv, et. (1. br.; mods.
Fugleperspektiv; i billedkunsten : perspektiv,

hvori genstandene ses lige nedenfra; frø-
perspektiv. (Cornelis van Harlems) nøgne
Muskelmænd ses i de stærkeste og sel-

somste Forkortninger, i Fiske- og Fugle-
perspektiv. £Mads.fl^M.50i. -plads, en.

sted, hvor fiskene sædvanligvis opholder sig,

og hvor derfor fiskeriet drives. Haandsnøren
bruges fra Baad, efter at Fiskeren har

50 søgt ud tU Fiskepladsen. i^re»t.X)A^.55i.

BMøll.DyL.III.165. -pranger, en. [1.1.4]

(nu næppe br.) opkøber af fisk. Moth.F193.
Holb.Ep.III.266. Fiskeprangere fra Kor-
sør og Omegn føre Fisken vidt omkring,
endog til Vordingborg, Krøyer.(Da.Almeen-
læming.1836.20). MO.

I. Fisker, en. [ifesgar] Høysg.AG.46.

flt. -e. {æda. fiskær(æ), eng. fisher, ty. iischer;

afl. af II. fiske) 1) person, der driver fi-
60 sker i (især som næringsvej). (Simon Peter

og Andreas) kastede Garn i Søen; (thi de
vare Fiskere). Matth.4.18. Ingen Stand er

saa slet, som en fattig Fiskers. Holb.Mel.

IV.7. *Der leved en Fisker ved Havets
Strand. Hauch.SD.1.245. Hans Fader, Far-

fader og hele Slægten op efter havde
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været Fiskere. Drachm.IV. 49. jf. (overf.):

følger efter mig, saa vil jeg giøre eder
til menniskers fiskere (1819: Menneske-Fi-
skerej. Matth.4J.9(Chr.VI). H om dyr: »Stor-
ken staaer i Mosevandet — I Den hvide
Fisker fik en Frø. BaggerJI.428. 2) % 2.1)

f alm. terne, Stema hirundo. VSO. 2j2) navn
paa nogle til isfuglene hørende slægter (Ce-
ryle og Halcyon). Brehm.DL.III.584. 3)
(zool., 1. br.) d. s. s. Fiskemaar. Larsen.

II. Fisker, en. se II. Fisk.
Fisker-, i ssgr. af I. Fisker 1 ; bruges

i en del ord vekslende med Fiske- (iscer 2) (s.

d.J. II
udeladt er talrige ssgr. som -barn, -by,

-damper, -dreng, -familie, -fartøj, -flaade,

-folk, -havn, -skib, -skonnert, -smakke,
-tøs, -vod ofi.

Fiske-rand, en. [1.1.4] (h>g.) ret, til-

beredt af fiskefars i en rund form. FrkJ.
Kogeb.60. -ravn, en. se -rogn.
Fisker-baad, en. (f Fiske-. Holb.Intr.

IJ5. sa.Berg.81). Kand du i hytterne op-
legge (Leviathans) hud; eller i en fisker-

baad dens hoved? Jo6.40.56 ( Chr.Vl). Heib.
TB.nr.26. 11. *(jeg elsker) Fiskerbaaden i

F]oTd.Sødb.GD.132. -befolkning:* en.

"Vestkystens kraftige Fiskerbefolkning. ToU
derl.F.III.197. DrachmXK.123. -bonde,
en. (ogs. Fiske-. B.olb.Ep.n.97). d. s. s. I. Fi-
sker 1. smst.

II
nu kun (1. br.) mand, som

dels lever af agerbrug, dels af fiskeri. Man-
den er Fiskerbonde; han fisker, naar der
er Noget, og forresten driver han . . Ager-
brug. ^o^anJ'.iii. t -byse, en. (se Bysej.
VSO.
Fiske-redskab, et. [H.l] (f Fisker-.

Moth.F197. HolbJ)NB.o87. Bawert&SGar-
lieb.Bomholm.(1819).178). jeg vil ud i en
Baad og tage mine Fiskeredskaber med.
Brz.Xyj.71. LandbO.II.82.

||
(nu næppe br.)

i ent. brugt koU.: DL.5—10—45. VSO. I. -ret,
en. [1.1.4] madret af fisk. *En halv forraad-
net Fiske-Ret,

|
. . han aad og døde. Nord

Brun.D.38. Krøyer.11.39. FrkJ.Kogeb.142.
II. -ret, en. [II.l] (jur.) adkomst til at fiske

(jf. Fiskeri 4). T. (anlagde) Proces imod Na-
boen om Fiskeretten i Aaen. JVJens.EF.
130. LandbO.U.85. -rettighed, en. d. s.

ScJwtte.(MO.). Schell€r.MarO.
Fisker-:fyr, et. (fagl.) fyr til vejled-

ning for fiskere. Efterretn.^^/al885. ScheUer.
MarO.

II
blus (m. lanterner), naar fiskere stan-

ger aal. OrdbS. -garn, et. (Tiske-. Moth.
F191. Werfel.Fiskerb.l. Ez.26.14 (Chr.Vl:
nskeT-gsim)).Præd.7J26(Chr.VI)(seu.ByTe-
garn). EPont.AtlasJ.639. De sidde omkring
et Fiskergam, som de bøde paa. -Eic.F.89.

*Da toge Guder Fiskergam . . og kasted
det i Flodens Dyb. Oehl.ND.224. Et gam-
melt Ordsprog siger: „Hukommelsen er
som Fiskergamet, Noget beholdes, Andet
gaarigjennem."i>avifl!s.-K'£'.5. -hnkkert,
en. .^ (foræld.) fiskerfartøj omtrent som en
hukkert, men med lavere rejsning. AHStibolt.
Sattvands-Fiskerieme.(1814).17 (se u. Fiske-
dam;. Funch.MarOJL60. SalJX.94. -Ims,

et. (jf. -hytte;. MothJ'WT. Holb.EhJ.324.
jeg (hadber), De vil indfinde Dem i Efter-
middag Kl. 3, i det sidste Fiskerhuus i

Skovshoved.ÉrzJII. 71. CBehrens.Vandrin-
ger.(1913)J22. -Ikjtte, en. HolbJHh.1.321.
Skuepladsen er i denne Handling enFisker-
hytte. Eic.V.89. OehlHE.136. Hauch.V.92.
CBehrens.Vandringer.(1913).113. -hæg:, ©n.
(nu kun dial.) spidst redskab m. en modhage,

10 hvormed fisk gribes i st. f. at man tager dem
m. hænderne. MothJ'197. VSO. Feilb.

Fiskeri, et. [fesga'ri-] flt. -er. (glda.

d.s. (PGThorsenJStadsretter.(1855)J251); vbs.

til n. fiske, især i bet. 1) t) det at fiske;

fiskefangst (1) (jf. I. Fiske, Fiskende;.
Moth.F198. Han fmder stor Fomøielse i

Fiskeri. FSO. Ved Fiskeri maa man vel
vogte sig for at komme i Trætte om Fang-
sten. ThieleJIL7O . jf. Aale-, Reje-, Østers-

20 fiskeri ofi. Q især om at fiske som nærings-
vej: det er kun slet bestilt med Fiskeriet,
disværl mod det var i gamle Dage. fioK>.

MelJV.7. Fra de allerældste Tider af, ha-
ver Fiskerie og Fæe-Drift været regnte
blant Dannemarks vigtigste Nærings-Mid-
ler. EPont.Atlas.L632. paa Kysterne . . dri-

ves Fiskeriet i ret betydeligt Omfang.
Trap.^II.265. | (nu kun fagl. m. overgang
tU bet. 3 eU. om de forsk, former for fiskeri)

3D i flt. : allesteds hvor Fiskerierne aldeelis
har ophørt, bUve Indbyggerne jo længer
jo heller vederhæftige Folk. PJtiel.GB.a4':
Schytte.IB.LL3o3. *Derpaa drak jeg mig
et Glas,

I
Sang og drak Fiskeriernes Flor.

NordBrun.D.245. Et af Nordsøens værdi-
fuldeste Fiskerier er Rødspættefiskeriet.
BøvP.(Lande ogFolkJ.(1910).682).jf.: Over-
sigt over vore Saltvandsfiskerier i

Nordsøen og Farvandene indenfor Skagen.
40 Drechsel.(bogtitel.l890). || til II. fiske 3.1, se

Perlefiskeri. Q til U. fiske 3.2, se Sølvfiskeri.

2) (dial, iscerpaa øerne) udbytte af fiske-
ri {!); fiskefangst (2). FDyrlund.Uds.52.
73. Esp.71. Feilb. 3) (iscer fagl.) sted (om-
raade) ell. bedrift m. tilhørende anlæg til

(erhvervsmæssig drevet) fiskefangst ell. -avl
flere af disse Havets Indskjæringer ere
inddæmmede til . . Fiskerier, der udgjøre
en af Høvdingernes betydeligste Eiendele.

M StBille.GalJILlll. Yngel og Sættefisk .

.

kan faas fra vore Fiskerier. Ferskvands-
fiskeribladet.1915.83. jf. : paaHovedgaardene
gives Fiskedamme til egen Fornødenhed,
men meget faa have et ordentligen indret-
tet Ferskevands Fiskerie. ^e^r^S/æM.
11.291. det stærke Svind i Størbestanden,
som vistnok har gjort sig gældende i alle

de gi. Størfiskerier, undtagen maaske
i Rusland.SaZ." 7IJ7J40. 4) i. s. s. H. Fiske-

60 ret. Det Gods har Fiskeri i den tilgrænd-
sende Strand. VSO. Ditmarskerne tilstodes

Fiskeri til midtstrøms paa Eideren. J/oi6.

DK.227. e. br. 5) f d. s. s. Fiskevand 1. Der
falde skiønne Fiskerier paa hans Gods.
VSO. Fiskeri-, i ssgr. [fesga'ri-] af Fi-
skeri 1; talrige ssgr. (iscer fagl. og dannet
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i nyere tid) forekommer, hvoraf flg, kan næv-
nes: Fisken-betjent, -direktør, -foged, -hart-

korn (Lov'VelSSO. §8. jf. BrohsLT^orn samt
Fiskehartkorn, Fiskestadehartkom^, -havn,
-inspektion, -inspektør, -politi, -station.

C3 iiske-ri^, adj. (f fisk-. Moth.F190.
AHStibolt. Saltvands- Fiskerierne. (1814). 7).

Den fornemste og fiskerigste (nu: fiske-
rigestej fiord . . udi heele Dannemark er
Limfiorden. Holb.DNB.35. Winth.HF.323.
TroelsL.I.41. jf. (sj.): ovenanførte Egnes
Fiskerighed (er) stor. Landhuusholdnings-
SeMabsSkrifter.NyeSaml.II.(1811).170.
fiskerilig, adj. [fesga'rili] (emb. og

fagl.; 1. br.) adj. til Fiskeri (1). I fiskerilig

Henseende karakteriseredes Aaret 1920
ved, at Havtorsken . . optraadte i langt
ringere Mængde. Beretningervedrørende Sty-
relsen af Chrønland.1921.412.

Fisker-inde, en. (nu næppe br.; jf.
-kone 1). naar en Fisker ligger hos sin

Fiskerinde paa Søen, saa føder hun en
'RB.vixvLQ.Holb.Mel.IV.?. Syngespillet endes
med Dands af Fiskere og Fiskerinder.Æw.
V.180. PalM.yiII.135. -jolle, en. ff Fi-

ske-. SøLex.(1808).46). Fiskerjollen foer
rask hen langs Kysten. Ing. KE. 1. 123.
-knude, en. (fagl.) om forskellige slags knu-
der, hvorved krogen bindes til linen. Til alt

Fiskeri, hvor der ikke kræves usædvanlig
Styrke, er den almindelige enkelte Fisker-
knude uden Omvikling tilstrækkelig. Fed-
ders.FF.44. -kone, en. 1) en fiskers hustru

(jf. -inde ). VSO. MO. 2) kvinde, som for-

handler fisk ved dørene ell. fra stadeplads.

Moth.F197. VSO. han (kom) ud paa Høj-
broplads til Blomstersælgerinderne og Fi-
skerkonerne. GoWsc/im. TiJJ.84. e.br. -kut-
ter, -kvase, se Fiske-kutter, -kvase.

-kællinff, en. (vulg., nedsæt.) d. s. s. -kone
(især 2). Moth.F197. *Een Fisker-kierling . .

|

Tør sige offentlig: hånd sig forløbet haver.
Holb.Paars.57. Erfarenhed viser (at fornem-
me folk) undertiden herudi (o: i at skælde

ud) overgaae Fiskerkierlinger. Suhm.II.138.
Heib.Pros.VII.68. især i forb. bruge en
mund som en fiskerkælling olgn.,

være meget grov i sin tale. Graah.PT.1.249.
grov var hun i sin Mund som en Fisker-
Kiælling. Grundtv.Saxo.I.218. *(du) bruger
Ord som en Fiskerkjelling. ^ei6.Poe<.y2J7.
181. Davids.KKie. -leje, et, f en (Moth.
F192. VSO.). (i Fiske-. Holb.DH.I.616. Fi-

skeleierne (1834: FiskeTleieTne).Mall.SgH.
48. HCAnd.Breve.1.9). bebyggelse ved stran-

den, hvis indbyggere lever af fiskeri (jf. Johs
Steenstr.(HistTidsskr. 7B.VI.146ff.)). Skue-

Eladsen er Hornbeks Fiskerleie (o: fisker-

jet Hornbæk). Etv.V.88. "Havet . . krand-
ser Øerne )

Med Fiskerleier. Oehl.XII.4.

Winth.HF.235. Af større Fiskerlejer med
Havne kan nævnes Frederikshavn med
Bangsbostrand, Grenaa, Lynæs (osv.).Frem.

DNJ.43. -mand, en. (poet. ell. bamespr.)
d. s. s. I. Fisker 1. *paa den kolde Strand

|

sad rolig ved sin Medesnoer | en fattig

FiskeTmand.Oehl.Digte.(1803).48. Winth.II^
157. *Min Fa'er han var en Fiskermand

|

Med Hus iland,
|
Med Baad paa Vand.

DrachmJ)M.70.
Fiske-rog^n, en. (f -ravn. Moth.F193,

Holb.Ep.1.399. Olufs.NyOecI.131). hun-
fiskens æg (alm.: 'Rogn). EPont.Atlas.I.640.
Krøyer.III.234. VareL.H07.
Fisker-pige, en. ung ugift kvinde af

10 fiskerklassen. *En Fiskerpige (var jeg) I Bar
Eaa min Skulder,

| Klædt i Vadmel,
|

tangen med Nettet. Oehl.HY.199. neapo-
litanske Fiskere og Fiskerpiger. TomKrist,
LA.187. -snekke, en. (poet.) Hauch.SD.
11.107. Bøgh.D.1.26. -sted, et. (nu næppe
br.) d. s. s. -leje. Fiskerstedet og Landsbyen
Rørvig. Goldschm.VII.168. -stik, et. ^
en slags sømandsknude, hvorved et tyndere
tov stikkes paa et tykkere. MilTeknO.72.

70 Funch.MarO.II.36. -stovle, en. meget
lang vandstøvle. Moth.F198. VSO. EmU,.
som (var i) et Par store Fiskerstøvler tog
sig ganske drabeligt ud. CBernh.NF.II.55.
store Fiskerstøvler, som drev af Søvand..
Etlar.XXl2.12. e. br.

Fiske-ruse, en. ^fRsker-. MothJ'197,
— t -røse. vAph.(1759)). *Han nys har
efterseet sin Fiskeruse. PalM.IV.ll. e. br.

-ske, en. [1.1.4] stor, flad ske (i reglen m.
30 huller i) til brug ved anretning af fisk. vAph.

(1764). e. br. -skifer, en. (mineral.; nu
næppe br.) kobberskifer (som indeholder mange
fossile fiskerester). S&B. -skind, et. (jf.
-hud l). vAph.(1759). Da jeg havde faaet
nogen Øvelse heri, præparerede jeg en
Mængde saadanne Fisteskind. Hauch.MfU.
45. VareL.^229. jf: En lang Hertsfænger
med Sølvbeslag uden Bøyel med Fiske-
skinds Haandgreb, er i Onsdags tabt. Adr.

40 ^^U1762.sp.l6. *Giennem den tynde Fiske-
skindsrude

|
Kan I ei Stiernen kiende. Oehl.

VII.104. -skipper, en. \[l.\'\person, som ved
en prøve (fiskeskipperprøve) har erhvervet si^

ret til at føre skib, hvormed han vil drive fiskert.

Lov^^/8l892.§20. SaUVIII.165. -skæl, et.

lille benplade i det yderste lag af huden ho»

fisk. vAph.(1759). SvGrundtv.FÆ.II.48. Al-

ler.11.117.
II

hertil ssgr. (med., nu 1. br.) m. sa.

bet. som -hud 2: Fiskeskæl-sot (OLBang.T.
50 451), -sygdom (Sal.IX.316), -syge (Panum.

545). -skær, et. [II.l] klippegrund i havet^

hvor der drives fiskeri. MO. SvDahl&ALin-
vald.Sønderjylland.I.(1919).31. især i forb.

ro, ro til fiskeskær, (egl.) en gammel
juleleg (jf.TroelsL.VII.58), nu kun brugt

som begyndelseslinie til et børnerim. Bøme-
rim.1.9. jf. HCAnd.X.525. -snor, en. [n.l]

(f Fisker-;. (1. br.) d. s. s. -snøre. Moth.F193.
*See denne store Søorm skal Du fange . . |

60 Naar kun Du bruger ret Din Fiskersnor.

Hauch.DV.II.33. -snere, en. [H.l] (ænyd.

d. s. (intk.)) medesnor. vAph.(1759). ]eg

(vovede) mig undertiden med min Fiske-

snøre eller med min Medestang alene ud
paa Søen. Hauch.MfB.109. -stade, et. (f
Fisker-. Moth.F198). i) (fisk.) sted, hvor man
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har ret til at drive fiskeri m. bundgarn (jf.
Aalestade^. Interessenterne i de matri-
culerede Fiskestader i Liimfjorden. JJcsfer.

'V6i737. VSO. MO.
II

hertil Fiskestade-

hartkorn (emh.) (jf. Fi&kehartkorn samt u.

Fiskeri-;. Skr.^VilSlé. Fiskeriredsk.(1872).
10. 2) T stade, hvorfra der forhandles fisk.

Der vilde let kunne være et halvt Hun-
drede Fiskestader i det store Rum. Dag
Nyh.^y1x1909.2.sp.5. -stang, en. [II.l] (i¥\- lo

sker-. vAph.(1759). Eanch.SD.lJ213). mede-
stang. Fedder8.FF.29. Et Par store Drenge
med Fiskestænger paa Nakken kom st^-
tende ned imod Søen. Høm.SJ.45. -sted, et.

et Fisker-;. [II.l] sted, der egner sig tU fi-

skeri. OecMag.V.330. Sandvig er et bedre
Fiskersted end Allinge, da dette ligger
længere fra Fiskergrundene.BajrcrfÆSGar-
lieb.Bomholm. (181 9). 180. (Malmangerhryg-
gen) var et godt Fiskested, naar man vilde 20

fange den saakaldte Mort. Hauch.MfB.112.
II

spec. (1. br.) d. s. s. -plads. vAph:(1759).
-stime, en. (f -stim. MO.) tæt sværm af
fisk. Scheller.MarO. -stimmel, en. (sj.)

d. s. *Som gjennem Fiskestimlen skrider
Hvalen. Blich.DJLU.
fisket, adj. ['fesgaf] (a/" I. Fisk; l.br.)

som smager ell. lugter af fisk. Moth.F196.
Her lugter saa fisket. F/SO. de med Fisk
opfedte Svin give løst (fiæsk), dette faar io

en trannet og fisket Smag. LandmBJI.334.
Fiske-takkel, et. [n.3j] J, Aalbs.

VE.59. -talje, en. ^ (se u. II. fiske 3.?;.

TeknMarO.40. -tegn, et. [H.l] tegn (fx.
et kort), der giver adgang tU at drive fiskeri.

Fiskemesteren . . foreviser den . . Vagt-
havende sit Fisketegn. MR.1809.184. Stads-
graven, til hvilken (Søren Kierkegaard) hu-
moristisk nok havde løst Fisketegn for
uforstyrret at kunne tænke. Brandes.IlJ251. 40

-tiende, en. (foræld.) tiende af fiskefangst.

LuxdJ)agbJJ34. Reskr.^y^791. SaVYIII.
167. -torpedo, en. J, den alm. selvbe-

vægende torpedo. Sal.XVII.571. -torv, et.

(Tisker-. EPont.Atlas.il. 143. Hauch.VII.
25). [I.I.4] torv, hvor fisk falbydes. Moth.
F193. Eolb.Berg.81. FrSneed.1.555. Fiske-
torvet langs med Kanalen ved Gammel-
strand ogliøihTop\aås.Pl.'ysl869.§l. Schel-

lerJiiarO. -trappe, en. (fisk.) en række kas- so

ser, trappeformigt anbragt, som skal lette van-
drefiskenespassagegennem etvandløb (jf. Aale-
trsip^e). LovNr.63'Val898.§2. LandboJI.74.
-tange, en. 1) tungen paa en fisk. MothJ"
194. VSO. e. br. 2) (1. br.) Jø flynderfisken
Solea vulgaris Qtiens. ; tunge. Kogeb.(1710).69.
Tode.ST.II.37. Paa vort kjøbenhavnske
Fisketorv høres Navnet Fisketunge, stun-
dom ogsaaægte T\xiige.KrøyerJI.469. Const.

Kogeb.45. -unge, en. disse Dyr . . afgiver to

Føde for de spæde Fiskeunger. FremJDN.
490. -Tand, et. {æda. fiskæwatn, fiskedam)

1) (fagl.) vandløb, sø ell. dam, der indeholder

fisk. HvorFæUettindis, der skal ingen bruge
FæUet i Skov, Mark, Fægang, eUer Fiske-
vand, ydermeere end hvers Lod kand taale.

DL.o—10—23. fiske-vandet (1871: Fiske-
dammen; i Hebron. 2Sam.4.12 (Chr.VI).
VSO. Fedders.FF.167. Hvor Ejerne af de
til et Fiskevand stødende Grunde ikke
eje Retten til Fiskeri i dette, ere de be-
rettigede til at forlange Fiskeriretten ai-

\øst. LovNr.ll0*/a907.§l.
||

(sjældnere) om
hav: (hvis) „Udplantning" (af rødspætter)
blev foretaget i stor Stfl, vilde Nordsøen
blive et langt værdifuldere Fiskevand,
end det for Tiden er. BøvP.(Lande ogFolk.

U1910).686). 2) [1.1.4] vand, hvoH fisk er kogt.

VSO. MO. Fisk maa til Selskab helst ser-
veres paa en smukt sammenlagt Serviet,
da Fiskevandet efterhaanden løber ud fra

Fisken paa Fadet over Randen og spildes,

idet Fadet bydes rundt, Const. Kogeb. 38.

-Tildt, et. (sj., nu næppe br.) d. s. s. Fi-
skeri 2. Fiskerfamilien meddelte (0: gav)
ham af . . sit Fiskevildt. -Bitc^J^y.94. -vær,
et. ('t-verde. Moth.F194). (no.) ti. s. s. -plads.
VSO. der faldt baade Fugle og Sælhunde,
saa det var baade et Fiske -Vær og et
Ægge-Vær. Grundtv. Snorre.IL 227. -yn-
gel, en. EPontAtlasJ.640. KrøyerJFtske-
riemesFremtne.(1852).10. Paa sandet Bund
ser man af og til Smaaflokke af Fiske-
yngel. Frem.DN.489. -»gie, en. (zool.)

krybdyr fra den forhistoriske tid; hvaløgle
(Ichthyosaurus). SalJX.170. -«Je, et ('e^Z.;

øje hos fisk; ogs. om menneskeøje, der træder
stærkt ud af øjenhulen, han stod og be-
tragtede dem med sine udvældende Fi-
skeøine. Gjel.M.226. Biget.'V9l913.8.sp.6.

-eje-sten, en. (mineral.) et mineral af
zeolitgruppen (apofyUit; ichtnyophthalm). Sal.

XVIII.730. -am, en. [11.11 (f Fisk-. Moth.
ConvJ'64. VSO. BaggerJI.282). \ beteg-

nelse for familien Pandionidae og rovfuglen
Pandion haliaetus L. (hvis hovednæring be-

staar af fisk); flodøm. Ba/f/1784)J281. Fi-
skeørnen var større, men Falken syntes
stærkere. Hauch.V.86. KjærbøUJ.6. BMøU.
DyLJLlS.

fisle, V. ['fisla, 'fesla] -ede. vbs.jf. Fisleri.

{ænyd. d. s., sv. dial. fesla, no. dial. fisla,

hgre, smiske, sladre; jf. Fjaassel; visi afl.

af fise i bet. „blæse", „hvisle"; nu 1. br.

undt. dial.) 1) føre sladder; sladre, det
kunde farlig hielpe for os, i fald Pigen
skulle være noget aabenmundet, og fiszle

for dend garrae. KomGrønnegJ.44. Kon-
gens Mundskjænk . . fislede for Kongen
og fortalte hvad han havde hørt. LCMilUer.
Danm.Hist.II.(1837).359. MDL. Esp.71.
Feilb.L298JV.144. jj fisle af skole(n),
sladre af skole. MothSF198. (slaverne be-

røvedes) Livet, at de ikke skulde sladere
og fisle af Skolen. ÉPAnchersenMerthedal.
(1745).369. 2) indsmigre sig (hos), isasr

ved at bagtale ell. nedsætte andre; sleske.
han kan gaae, og fisle, og sleedske, og
fuxsvandse. Rahb.ProsF.IV.105. du kan
sagtens gaae og fisle for Kongen; men
jeg har dog Retten paa min Side. Grundtv.
Snorre.II.227. PalM.ILJ.510. ZakNiels.To

rr. Kentrykt «/, i»22 67
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Landsbyhistorier.(1878).18. Esp.71. Feilh.

1.298.1 V.144. II
(sj.) han (viste) ikke sj el-

dent en afgjort Tilbøjelighed til at glatte

af paa det Sagte, og denne Ejendomme-
lighed hos ham betegnede hans lydige
Ægtehalvdel i Datidens barnlige Sprog
med det Udtryk, at han „fislede". RSchmidt.
NyeHaandtegninger.(1891).144.'Fi»le>r,en.
{ænyd. fisler(e) ; til fisle ; nu 1. br. undt. dial.)

person, som fisler. 1) til fisle 1. Moth.F199.
VSO. 2) til fisle 2. Moth.F199. VSO.
Kvæmd. Fisleri, et. {til fisle; sj. undt.

dial.) bagvaskelse; sleskeri. Ved sine Fisle-

rier fik hun sig smigret ind hos sit Her-
skab. 7S0.
Fisoler, pi. se Faseoler.
I. Fisse, en. ['fisa] flt. -r. {jf. jy. fissi,

subst. (i udtr., der betegner samleje. Feilb.

IV.144), fissilinke, utugtig kvinde, ænyd.
fissefagte, uanstændig adfærd, samt (?) no.

fesja, tøs; til II. fisse; jf. I. Fitte; vulg^
kvindens (ydre) kønsdele. II. fisse, v.

['fisa] -ede. {jf. no. fissa, gøre blank, pudse,

SV. dial. fissa, have samleje med, ty. dial. fi-

seln i sa. bet, nt. fiseln, pudse, støve af; vel

besl. m. fisle og fise; jf. 1. Fisse; dial.)

gnide (let); viske (let) af olgn.; ogs. (jf.
fise 3.1^; gaa let, overfi.adisk hen over
(noget), ikke være nøjeregnende (m.h.t.
sig selv ell. andre). MDL. Thorsen.134. jf.
Feilb. (fissie) samt Moth.F200.
Fissel-tnd, en. (ogs.-iuå^T, VSO. MDL.

Feilb.l.298.IV.144). {ænyd. d. s. ell. fisletud;

til fisle; vulg.. især dial.) sladderhank;
øretuder. Moth.Fl99. *er (du) i Slægt med
gamle Fisseltud? Cit.l813.(Aakj.StStB.I.58).

Esp.71. Stine Klokkerkone (var) Menighe-
dens allestedsnærværende Fisseltud. Ponf.
SM.27. -tnderi, et. (nu næppe br.) bag-
vaskelse; øretuderi. alt saadant Smaanid var
for langt under hendes Tænkemaade til,

at deslige usle Fisseltuderier kunde for-

stemme hende mod en erkiændt trofast

Yen. Bahb.E.1.375. VSO.
Fis-svamp, en. (til fise 2; dial.) 3(

støvbold (indeholdende en mængde fine sporer);

ulvefis; Lycoperdon (Bovista L.) (jf. Fise-
bolle). Kvæmd.

fiste, V. ['fisda] -ede. {fra eng. v. fist til

subst. fist, næve; sport.) om. maalmanden i

fodbold: slaa til bolden med haanden.
der kommer . . et Par Hjørnespark . . Efter
et af dem maa S. fiste Bolden væk. Idræts-

bladet.^ya921.2.sp.l.

I. Fistel, en. ['fisd(8)l] fit. fistler, {ænyd.
d. s.; af lat. fistula, rør(fløjte); med.) rør-
formet saar ell. en kanal, som opstaar ml.

to legemshulheder ell. ml. en legemshulhed og
legemets overflade, en Fistel i Armen. Høysg.
S.136. Leth.(1800).37. Panum.210. II. O Fi-
stel, en. [ifisd(8)l] Høysg.Anh.20. ^<. fistler.

{opr. sa. ord som I. Fistel; egl.: klang, som
minder om en rørfløjtes) meget høj mands-
stemme; falset. VSO. (han) accompag-
nerer sine egne Dumheder med obligat
Fistel. CBernh.VI.96. Bror Jørgens Fistel

kunde høres over hele Gaden. AndNx.PE.
(1914).II.138.

II t højt toneregister i al
alm. Han synger, spiller, en ypperlig Fi-
stel. FSO. Fistel-stemme, en. [II] Mu-
sikL.(1801).79. Eauch.1.225. han forsøgte
at tale med Fistelstemme. Schand.F. 244.
MusikL.I.219. Jesp.Fon.287.
Fit, et. se Fedt.
I. Fitte, en. flt. -r. {glda. fette i bet. 2

10 ell. 3 (Dyrerim.62), sv. dial. fitta i bet. 2; jf.
LJac.KvM.219ff.) 1) f sprække; skram-
me; ar. Moth.F199. 2) (dial, 1. br.; „hos
Almuen og i plat Tale." Levin.; jf. I. Fisse^
hundyrs (ell. kvinders) kønsaabning.
Moth.F199. VSO. Esp.426. Feilb.1.299.IV.
144.

II
hertil Fitte-øg, (nedsæt.) hoppe. Junge.

378. MDL. Han havde solgt den ene Ko,
nu havde han kun den Røddragede og saa
det gamle Fitte-Øg. Eist.J.194. 3) f skøge.

20 Moth.F200. VSO. jf.: Lisbeth pinfitte. Cit.

ca.l700.(T}iott4'>lo24.530). 4) {maaske af
anden opr.; dial.) frygtagtig person; kujon.
Jeg hafde aldrig troedt at du var saa-
dan en fitte; hvad frygter du tor? Moth.
F200. Pfuy for Fanden at vare (o: væTe(?)
jf.KomGh-ønneg.IV.442) saadan en Fitte.

ÉomGrønneg.IV.218. VSO. de vilde ingen
Fitter være, og flygte, aldenstund de An-
dre var ogsaa kun To. Grundtv.Saxo.IIL

30 271. Esp.72 (u.iittes).
||
gerrigperson; gnier.

Moth.F200. VSO. Feilb. jf. surfittig.

II. fitte, V. se fedte.

Fitter, en. [ifidar ell. m. eng. udtale]

fd. -e. {fra eng. fitter, tilbereder, af adj. fit,

tjenlig) arbejder ved gasbelysningsvæ-
senet. Meyer, især i ssg. Gasfitter.

flttet, flttig;, se fedtet, fedtig.

Fittiiig;s, pi. ['fidei\,s ell. m. eng. udtale\

{fra eng. iittings) ^ forbindelsesstykker
40 til metalrør (især gasrør). Meyer. Han-

nover.Tekn.126. VareL.^229.
Fivelin, en. se Violin.
fiær, adj. se fier.

f|aale(t), adj. se fjale(t).

FJaassel, et. {til jy. iiaasle, bevæge sig

med raslende lyd, jf.jy. fjesle, pusle, fedsle,

være klodset paa hænderne; besl. m. fisle;

dial.) noget, der pusler ell. rasler; skræm-
sel; spøgelse, hun (saa) et stort „Fjaas-

50 sel" (Skræmsel). SvGrundtv.GlM. 136. paa
Grønnekammeret, hvor det laadne Fjaas-
sel gaar og spøger om Natten. JakKnu.LF.
129. Feilb.L30o.IV.145.

\\
pjaltet klæde.

Feilb.

fjadder-, i ssgr. [ifja9(')9r-] til fiadre.

-agtig:, adj. (nu næppe br.) VSO. d. s. s.

:

-vorn, adj. (dagl., nu 1. br.) som handler

ell. opfører sig paa en taabelig, uoverlagt

ell. fjantet maade. VSO. Lad os nu ikke

60 være fiaddervoren . . kysser han hende
derinde? Leop.PC.16 7. fjadre, v. [ifjaQra]

-ede. {jf. no. dial. fjadra, vimse, vrøvle, fiatra,

stamme i sin tale, vrøvle; vist besl. m. fatte;

dial.) især i forb. m. paa ell. til: gaa frem
paa en overilet og letsindig maade; buse
paa (jf. fjase til u. fjase 1). See hvor hun
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fiadrer til, og river ned, slaaer itu.FSO.
Pastor Ejarups Forpagter havde kørt for

tidlig ind, for han skulde nu altid fjadre

piULGjel.GL.38. MDL.109 (sjæll). \\ ogs. i

upers. udtr. som ligesom det fjadrerpaa,
ligesom det træifer sig; tilfældigt. Ordb S.
(sjæU.).

fjale(t), adj. (ogs. flaale. MDLJ09.
fiæle. Feilb. (jf. fielle. Moth.F148)). {jf. no

hine snevre (o : slankeJ Dryades | PaaDievle-
Maader fiåntzede. Tychon.(NkS4'>828a.ll).

I. Fjant, subst. [fjan'd] (til II. fjante;
dagl.) det at fjante; taabelighed; fjan-
teri. (en) flem Torden, som endnu ikke
rigtig véd at vælge mellem Fjant og Al-
vor. MylErich. Fra Klit og Hav. (1912). 174.
(hun) hk mindre tid tU fjant og herre-
spasering. ÆTjorfø, G ZJ.i^O. jf: 'Glad var

dial. faale, nar, faalen, maalløs, forbløffet, lo hun, men en Kende trang i Nemmet | og
fjallen, forbløffet; vist besl. m. fjoUet; dial.)

undselig; tilbageholden; bly. MothJF
145. MDL.109. hun var altfor fjale og
vilde blive rød i Hovedet, hvis hun skulde
aa først ind i Staen.£regend.HB.113. Feilb.

ogs.: enfoldig; taabelig. MDL.109.
'eilb.

Fjams, en. [fjam's] flt. -er. {vel bed. m.
fjamse; vulg.) d. s. s. 1. Fisse. Qamse, v

altfor tosset i sit T ø se fj ant JfarfonJjB.
46. II. Fjant, en. se I. Fjante. Fjant-,
issgr. se Fjante-. Qantasere, Fjanta-
81, se fantasere, Fantasi. I. Fjante, en.
[ifjanda] (f Fjant vAph.(1759)). flt. -r. {sv.

ijant; maaske besl. m. Flane og sammenblan-
det m.Fantolgn.ord; dagl.) person, hvis ad-
færd (især: tale) vidner om mangel paa
alvor ell. besindighed; pjanke.M.othJ'58.

['fjamsa] {vist besl. m. famle, sml. jy. fjam- 20 BiehlJ)QJlJ243. WessJLbF.81. (jeg) havde
melhaandet, som tager famlende paa noget,

fjammelvorn, rystende paa hænderne; m. h. t.

indskud af j jf. u. Fjols; jf. Fjams, for-

fiamset samt fjaske; nu næppe br.) be-

føle; befamle; overgramse. 'De andre
Skyde-Øg (o: skøger), som . .lader fiamse
sig paa Knæ' ja bedre (o: længere) op. Cit.ca.

1 700.(T}iott4°lo2o£00).
I. \ Fjamsk, subst. {substantivering af

gjort Hr. von B. til en saa godtroende
Fiaxxixi. PAHeib.US.333. 'Tidt spottet som
en Fiante | Du (o: Thor) blussed, mindre
kiæk. Oehl.NG.274. *Alt Det hvormed man
haaner Næsten, | En Fjante, Nar, et usselt
Skrog. Heib.Poet.IX.469. Bantzau.D.Nr.41.
disse ørkesløse Fjanter (o: de adelige op-
rørere). JPJacobs.Afh.242. | nu især om
kvinder (jf.: „meest om yngre Fruen-

Il. fjamsk ell. dannet af fjamske) det at være 30 timmer." Levin.), hun blev anseet for en
forvirret eU. forfjamsket; forfjamskelse.
•Halvkvalt af Fjamsk sad Herman stiv

paa. Stolen. Marton.HBJ08. II. fjamsk,
adj. [fjam's^] {jf. no. fjamse, bringe ud af
fatning, fjams, fjamling, forvirret person;
hertU forfjamske(t); sml. fjumset, fjumsket;
af uvis oprindelse; dial!) forvirret; for-
styrret; forfjamsket. Bliv nu bare ikke
fiamsk.Z<€oj).P&.i68. jf. halvf j amsk („Hø-

Fiante, der vilde giøre alting med, uden
at have Ævne til det. Rahb.Tilsk.1794.677.
Hun er en halvtosset Fjante, som der aldrig
bliver Menneske af. Ing.EF.XIII.200. »de
gamle Tanter

| Gjør Tjeneste som min
NoveUes Fjanter. PaLV.F.i54. Feilb. II.

fjante, v. ['fjanrfa] ^f fante. MothJFo8).
-ede; vbs. jf. I. Fjant, Fjanten, {till. Fjante;

jf. dog ænyd. fjante, rave, jy. fante, gribe
res undertiden blandt gemeen Mand"). 40 (usikkert) efter noget, samt fanse; dagl^ 1)
VSO. fjamske, v. ['fjamsga] -ede. {tU

II. fjamsk, jf. forfjamske; 1. br. i rigsspr.)

være forvirret ell. forfjamsket i sine fore-

teelser, bevægelser, taleolgn.; fjolle; fjolre;
tosse. *(hvem) la'er den ny og gamle Ver-
den længe

|
nok fjamske vildt tilbage

eller iiem? Drachm.DJ.II.236. „Nej, dig
ved man jo aldrig, hvad der bryder sig

om", fjamskede nu ogsaa Lise med for at

sige noget. BregendJ)N.80
adj. ['fjamsgafj {til jamske ell. II. fjamsk;
1. br. i rigsspr.) forvirret; forjasket. Der
falder virkelig en Gås, Vingen er knust,
og den snurrer ned i lange, fjamskede Spi-
rSer. Zeppelin.Fu.44. jf. Feilb.

t fjanse, v. -ede. {jf. no. dial. fjansa,

fjase; vist sa. ord som fanse m. indskudt \,

jf. u. Fjols) bevæge sig (hoppe, danse)
paa en overgiven, fjantet eU. uanstæn-

opføre sig ell. tale uden alvor ell. besin-
dighed. I om adfærd i alm. *hand fast nu
at fiante,

| Begyndte, og til AbespiU
| Løb

kraaget om som Gante. Cit.ca.1700.(GkS
799.102). See! hvor han gaaer og fianter for
sig.FSO. efterfulgt af trykstærkt adv.: Hun
fjanter om og skaber siglHCAnd.VIII.10.
Stuepigen ^'anter omkring. Gud ved hvor.
Bode.Dg.l67. Q om tale. han fjanter ikke i

fjamsket, 50 almindelig Tale om Ungdom som Dødens
Bytte. Kierk.VJ245. Drachm.UD.258.

fi
spec.

(1. br.) om letfærdig tale ell. omgang. Det
kan nok ikke nytte at fjante i Halmen,
Jens. Vi maa passe, hvad vi har, eUers
jager Herskabet os af Gaaxåen. PBMøU.
DS.13. (sj.) dep.: hun (havde) fjantedes en
Smule med hajn. IpsenJ'ortællinger.(1889).
60. 2) (dial.) upers.: det fjanter for en,
det slaar fejl for en. Feilb. Fjante-, i

dig maade. *dend (o: bjørnen) udi sin 60 ss^r. (f Fante-. Moth.Fo8. f Fjant-. vAph.
Hud paa fire Beene Fiandsed. Sc^ndrup
n4^. Min Herre dantzer, fiandser, harcel-
lerer, domminerer . . saa længe, til hånd
kommer at sue paa Labberne engang.
Holb.UHHJLS. *Hrr. Pan saa circled som
et S

I
Med Bukke Skieget dantzede | Og

(1759)). af 11. fjante 1. -sed, en. (nu næppe
br.) fjantet kvinde. VSO. -hoved, et.

(dagl.) fjantet person. AGnudtzm.BTJ.35.
NM0UM.I8. -kiste, en. (dagl, 1. br.) d. s.

Biitzeb. Ved Hoksør Fjord.(1902).14. -mik-
kel, en. (dagl.) d. s. Wied.Erotik.(1896)37.

67*
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Fjanteri, et. (egl.vbs. til II. iinnte; dagl.)

fjantet ell. taabelig opførsel ell. tale.

VSO. Schand.AE.247. det var nogle Fjan-
terier at give sig tU at danse E^lokken
elleve om Aftenen. CMøll.PF.295. Længe
sad hun og hørte paa de andres Fjante-
rier uden at sige TiogQiPont.EK.49. Fjan-
temp, propr. \}i\2iadQ\Voli\ (jf. sv. dial.

(fodd i) Fjontarp; dannet af I. Fjante ell.

II. fjante efter stednavne paa -rup; jf. lign.

dagl. dannelser som Fjellerup, Sovstrup,
Tosserup; spøg., 1. hr.) i udtr. som født i

Fjanterup, ikke rigtig klog; tosset; fjantet.

Nej, jeg er da. Gud ske lov, hverken født
i Fjanterup eller døbt i Tosserupi Skatte-
graveren.1886.1.23. FJante-snak, en.

(nu næppe hr.) fjantet tale; sludder. VSO.
MO. Qantet, adj. ['fjandaf] (til I. Fjante
ell. II. ijante; dagl^ uden alvor ell. besindig-

hed; taabelig; tosset; ikke rigtig klog; om
person: Han er ikke saa dum, som han er
fianted.F/SO. den onde Broder skjændte
og spurgte, om hun var bleven fjantet.

HCAnd.V.267. at ansee det Hele for phan-
tastisk Reminiscents i en Fjantets Hoved.
Kierk.VII.197. *de fandt det | Udt sæl-
somt, ja at Frøknen vist var i\siniei.Drachm.
DJ.I.157.

II
om adfærd olgn. TUgiv mig,

mine Herrer 1 De bærer Dem noget fjantet

ad i disse Klæder. PAHeib. Sk. III. 329.
Grundtv.PS.V.306. *Det andet (taam) er
kantet,

i
Ligner et Skuur,

| Det er en
fjantet

|
ArcMtectuT. Heib.Poet.VIII. 253.

et fjantet Svar paa det alvorligste Spørgs-
mål. Kierk.V.187. en Embedsmand skulde
. . ikke afsondre sig i fjantet Fornemhed.
Schand.BS.394. Manden (er) gal og sidder
timevis med et fjantet Smil og ser ud
over Havet. VilhAnd.PMu.I.147. Fjan-
tet-lied, en. (dagl.) Kierk.VI.261. Sal.U.
40. Qante-Tom, adj. (nu især dial.)

d. s. s. fjantet. Moth.F58. en Følge af en
slet Opdragelse eller et fiantevorent Sind.
Tode.ST.1.57. MO. Esp.426. Thorsen.134.
Feilb.

I. Fjas, et. [fja-'s] (f Fas. VSO.) uden
flt. (vist af to ord: i. sv.-no. dial. fjas, sne
olgn., som flyver igennem luften, dun, ogs.

:

overdreven formalitet ell. høflighed; besl. m.
fise, fisle. 2. mnt. vase, sludder, jf. ty. fa-

se(l)n, vrøvle; sml. I. Fjæs; dagl.) 1) (nu
1. br.) hvad der er uden virkeligt værd, ubruge-
ligt, unyttigt, daarligt osv.; juks; skidt, l.l)

i ren substantivisk anv. *Hvad nytter Glim-
mer-Pragt og Stats?

I

Mod Trofasthed
den kand ey veye;

|
Ney, imod den er

det kun Fias. Stub.59. vAph.(1759). dette
forfængelige Folk, som aliene fandt Behag
i Fias og Dukketøi. Bagges.NK.240. Pynt
og Fjas samt alskens Flitter 1 Oversk.Com.
11.48. Vi vare i et Fabrik, hvor man knip-
lede lutter Fjas, hvoraf jeg maatte købe
håt.CitJ[837.(NDalhoffJBDalho/f.(1915-16).
193). *Lad Kridtet roligt ligge, | Slet ud
det dumme Fjas (o: pigenavnene). Drachm.
DM.53.

II
i mer ell. mindre faste forb. m.

(næsten) ensbetydende ord. *Den overdrevne-
Lyst til Fjas og Glimmer. Heib.PoetlV.
228. *voved du at spilde

| Dyrebare Tid
paa Fias og Tant.Bahb.PoetF.11.151. Ing.
VS.1.74. Kierk.III.81. Fruentimre bestaae
ikke af andet end Statz og Fias. Sffans.
PD.65. Ing.EF.VII.132. Hostr.T.9. Feilb.
1.2) nærmende sig brug som adj., i stilling

som præd. (især i upers. udtr.). *l vor Verts
10 de stolte Glas. | Der boer Viisdom, der

boer Glæde;
|
Alt det andet er kun Fias.

Skuesp.X.15. det var Fias at leve paa Lan-
det, uden at have en god Kone. Rahb.
ProsFJV.208. *Det er kun Fjas at være
Drot,

I
Hvor alle Mand vil raade. Grundtv.

PS.VI.372. det er Fjas at seile om uden
Convoi . . det duer ikke. CBemh.VII.39. i

udtr. deterfjasmed, det staar daarligt til

med. Moder har . . været ret vel tilmode,.

20 undtagen da den Dag, du . . tog bort, for da
var det rigtig nok fias med os aUesammen.^
Bahb.ProsF.VIII.107. Det er Fias med
mig i Dag (o: jeg er ikke rigtig rask).VSO.
(de) mærkede, det var kun Fjas med Hjel-
?en, de skulde havt. Grundtv.Saxo.III.275.
>&H.

II
(nu næppe br.) som adv. i udtr.

det gaar fjas. Bahb.PoetF.I.71. *vil man
(nisserne) i deres Gierning falde,

|
Strax

gaaer det iisiS.sa.Tilsk.1803.593. 2) ubetænk-
30 som og meningsløs adfærd ell. (især) tale;

navnlig: utidig og indholdsløs spøg; narre-
streger; pjank. *Fias og Galskab alle

Dage
I
Meer Overhaand i Verden faaer.

Wess.70. *naar i Stuen Loftet brænder . .
|

Tillader Tiden ikke Fias. Bagges.Ep. 163.
j,I (har) jo ikke hørt et Ord af Alt, hvad
jeg har sagt Jer." . . „Det Fjas har jeg
hørt Nok ai." Ing.EM.II.100. Kierk.XIV.
229. saa sad de her i fersk Fjas og To-

40 baksrøg og snakkede Kæp i Hval.Bergstedt.

A.197.
II

spec. om flygtig erotisk tilnærmelse

i adfærd ell. tale; flirt. *Man paa de tusind
Narrestreger hitter,

|
Man gjør af Fjas og

Spas en Rveråagsdont PalM.V.89. *hvem
var det da der, som gjorde især

|
med

Opvartningspigerne Fjas? JBostr.Int.l7. En
har ikke Tid til at tænke paa Elskov og
Fjasl Wied.Thum.63. IL fjas, adj. (adv.).

se I. Fjas 1.2. fjase, v. [ifja'sa] -ede; vbs.

50 j/. Fjaseri. (til LFjas) 1) (mi næppe br.) i

forb. m. til: d. s. s. fjadre. Hånd fiadser til

alt det hånd gør, og det lykkes ham dog.
Moth.F145. Seel hvor hun fiaser tU, og
river alt Tøiet ned. VSO. 2) (dagl.) spøge
paa en utidig og indholdsløs maade; fjante;
pjanke. *Nu kan man fiase og lee naar
man gider. TBruun.S.223. dette Hele med
som Barn at blive Christen (er) Fjas, som
fjasende Præster . . sætte Menneskene i

60 Hovedet. Kierk.XIV.253. ;*Lad dem fjante

og fjase,
I
lad dem endogsaa bedrage.

Drachm.TJL.258. spec: flirte. *DrikPunsch,
vær doven, og fjas med Figer.Ahrah.(Bahb.

Min.1790J.287). Det passer sig . . ikke
for en gammel Mand at fjase saadan med
de unge Piger.Hostr.Int.42. der (var) ingen.
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Fare . . ved at gantes og fjase med den
KYmåe.Schand.AE.226. Hjortø.F.92. (1. br.)

dep.: hun spøger med alle og enhver, og
fiases og nappes saa det er god Lyst.

Biehl.DQ.II.o9. || i forb. som fjase tiden
bort, tilbringe ell. fordrive tiden m. fjas

(2). 'et Liv saa kort
|
Bør det . . fiases

bort? Storm.SD.125. hvis jeg vilde fjase

Tiden bort ligesom du, da vilde det see

net ud for os. Hauch.SK.8. Kaalund.232.
AErslev.Gamle Historier.(1895).15. Fjaete-
ri, et. [fja)s9iri-'] flt. -er (TBruun.IL109.
VSO.). vbs. til fjase. 1) f til fjase 1. Der
har I Belønningen for jeres Fiaseri. Zbm
Grønneg.1.276. 2) (1. br.) til fjase 2; ogs.

mere konkr.: fjas (2). Her maa du holde
inde med dine Fiaserier. FSO. (skribenten)

kan forfalde til høist flaut Fiaserie. Rahb.
Stiil.96. intet eneste Menneske . . vilde

taget det Fiaserie saaledes, som De tog
det. KMRahb.140. *Lise korted' hendes
Vei

I
Med Fjaseri og Leen. FJHans.PS.

11.329. D&H.
II

spec: flirt. TBruun.II.
109. Qaset, adj. ['fja-saf| {til I. Fjas eU.

fjase; nu 1. br) fuld af fjas (2); fjantet.
•Alt fjaset Alvor og alvorligt Fjas. Bagges.

111.127. Magnus var . . lystig, flygtig og
fj aset, ogen storFruentimmer-Nar. Grtindtv.
Snorre.fil.367. fjase-vom, adj. [2] (nu
1. br.) pjanket. VSO. D&H.
Qaske, V. ['fjasga] (f faske. Moth.F8?.

vAph.(1764)). -ede; vbs. Fjaskeri (VSO.).
(cenyd. faske

; jf. skaansk fjaska, snavse til;

tU fjase eU. maaske sa. ord som no. faska,

gramse (til sig), jf. jy. fasse, søge at faa
(vist besl. m. III. fatj; jf. forfiaske, sml.

hjaske, sjaske, sjuske; dial.) 1) befamle
(en kvinde), (hun) foragtede /'Aansj løsagtige
Fjasken, stødte hans u-tugtige Hænder fra

sig. Schousbølle.Saxo.160. ordspr. (nu næppe
br.) : Mand ikke faer andet af degne og duer
En faskede (VSO.: flaskedej møer og ski-

dene stuer.ifo^A.i*'87CJ/".«.Degn^. II
intr.(om

en kvinde:) have fjasket med, have staaet

i kæresteforhold til. Feilb.lV.144. 2) bringe

(klæder olgn.) i en uordentlig ell. snavset stand;

tilsøle; snavse til; især i forb. m. til (ell.

hen. Feilb.). Moth.F87. Han har allerede

flasket sine nye Klæder.FSO. Pas nu paa
. . at du ikke fjasker dit Tøj for meget.
Kvæmd. MDL.69. Feilb.

\ Fjat, mbst. [fja^i] {til fjattet) fjantet,

pjanket adfærd; fjanteri; fjas (2). 'Men
ved den megen Famlen og Fjat (o: fra
en ncergaaenm bejler)

|
Jeg værgede mig

efter Evne. Aarestr.SSJ.210. fjattet, adj.

['fjada^f) {vel dannet efter ord som fjantet,

fjaset, fjottet, pjattet osv.; sj.) om person
(adfærd, tale) : uden særpræg ell. ejendomme-
lighed; ubetydelig; flov; ogs.: uden alvor

eU. eftertanke; fjantet; pjattet. OrdbS.
\\

om smag: flov. Hveedetvebakker i Kold-
skaal give den en fiattet Smag. Tode.Nye
Sundheds-Tidende.1782.198. VSO.

I. Fjed, et. [fjefl] Høysg.AG.138. jf.sa.
AnhJ9. (f Fed. Sort.Poet.68.71). best.f.i\ed-

(d)et [ifiea'af; ifje'aaf] flt. d. s., best. f. Qed-
(d)ene [iijeå'sna; ifje-'Sana] {glda.heth,iiæth,
æda. flat, oldn. fet, sv. fiåt, gr. pédon, jord
(-bund), sans/cr. padå-, fodspor, trin; besl. m.
I. Fed, II. Fjeder, Fod; i rigsspr. kun GJ,

jf. Thorsen.82) 1) mærke ell. spor, som foden
efterlader sig i jorden; fodspor. *Da han
i gule Sand blev var Løvindens Fiæd,

|

Hans Blod strax isneåe. nolb.Metam.64.
10 *Jeg vil ei slippe dig, jeg vil forfølge

|

Dit Fied i Dødens 'i^at Ew.V.78. »Ved
Vandet jeg seer hans Fjed, | Han sWuler
sig vist bag Elvens Bred. Hauch.SD.li.146.
*Hvor vore Fjed vi træde, |

Snart Fare
boer, snart FTed.Winth.HFj232. bagved
ham, dér hvor han havde gaaet, der var
der Kredse fulde af hans Fjed. JPJac.IJ.
350. jf.: Der staar Vand i Hestefjedene
paa Marken. OrdbS.(sjæll.). i ens f j ed, lige

20 efter en (overalt hvor man gaar). *A1 min
Ulykke har mig fuldt i mine Fieå. Falst.

Ovid.85. 'Jeg i mit Fied bestandig skimted
Dem;

|
De fulgte med til store Kirkestræde.

Heib.Poet. V1I.272.
|| overf. (jf. bet. 2). *Be-

krands . . med Egeløv din Tinding I
|
Be-

strø med Roser dine F'\eå..FGvX^.('Rahb.
LB.I1.207). MCBruunæF.1.31. 2) skridt;
trin (især om smaa ell. lette trin). 2.1) den
bevægelse at flytte foden een gang frem

30 (især m. henblik paa fodens berøring af
underlaget). 'Stands, før du giør dit sidste

F\eå.Eic.I.74. *med svævende Fied
|
En

Mø hendandser. Oehl.L.1.23. 'Fod vi flytte

med sikkre Fjed. Grundtv.SS.11.81. *(jeg)

troer i hver en Skygge dig at see, |
I hver

en Lyd at høre dine Fjed. Heib.Poet.11.306.

II ogs.: maade at gaa paa; gang; især i flt.:

•AUene vanker jeg med vilde Fied. ^a^r-

ges.SV.308. (billedl.:) Lad kun Mørke skjule

40 Verden, og vore Fjed i den! Gnindtv.tldv.
111.293. *Dagen gaaer med raske Fjed.
lng.BSE.Vll.243. jeg (takker) Gud, som
. . har ledet mine vildfarende Fjed til dig.
Gylb.TT.121. sjældnere i ent.: 'En eensom
Vandrer . . med mødigt Fied

|
Skal nærme

sig tU Kildens stille Bredde. Pram.EK.39.
*Han standsede sit Fied.Winth.V.161. *alt

som saa han grubled,
|
Hans Fjed blev

mere tast. sa.HF.261. jf. (spøg.): *Forræde-
50 ren paa iilsomst Fjed

| Er flygtet bort.
FritzJiirg.nr.21.

|| (jf. bet. 2.2) styret af v.

gaa. Valerius. (gaaer et par Fied og
kommer saa igien.). KomGrønneg. II. 240.
Æreboe.188. 2.2) {æda. i sa. bet) afstand
ml. to fodspor under gangen, sidekamrene
.. vare tre og tredive fied. Ez. 41.6 (Chr.

VI). nu næsten kun billedl. : *Tydsken maatte
kjøbe

I
hel dyrt hvert Fjed, han vandt.

PlougJ.104. Det er et lille Fjed henimod
60 at fortydske vort Modersmaal.-Hø/sfcjBLi897.

963. Fjed for Fjed maatte de Plantearter
forsvinde, som ikke kunde tilpasse sig
efter de forandrede Forhold. NaturensV.
1913.343.

\\.' og ill. Fjed, et. se 1. og II. Fed.
L Fjeder ell. Fjer, en. [fje'r] (Levin.);
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[fe-V] (Moth.F109. Bøysg.S.328. VSO. jf.:
„i Almuesproget." MO.); ogs. (l.br., højtid.):

['fje'åar]; (nu næppe hr. i rigsspr.:) [fjæ-V]
(MO. Levin.) \\ tidligere ogs. skrevet Fe-
der: Moth.Fl09. VSO. — Fer: Moth.FUO.
Høysg.S.62. — Fjæder: MilTeknO.72. MO.— Fjær: Blich.D.I.187. Drejer.BotTerm.
127. — nu kun dial.: Fejr: Hørn.Moral.11.
31. JJuel.15. FDyrlund.Uds.24. jf.Feilb.u.
Fjer 3 1| flt. dels (især højtid.) fjedre ['fieCOdra,

sj. iflæåra] (Holb.MTkr.511. Hauch.DV.II.
45. Winth.HF..309. skrevet fjædre: MO.),
dels (nu 1. hr. i bet. 1) fjere (Ez.l7.7(Chr.
VI). PAHeib.VS.94. CSPet.Litt.1.583. skre-

vet fjære: Holb.DNB.692. Blich.D.1.85.
fere: Moth.FUO. Høysg.S.62.340. f fe-
dere: Cit.l736.(JySaml.4R.III.254)), dels

(nu olm. i bet. 1-2) fjer (Rich.I.31. JVJens.
Intr.162. skrevet fer: Moth.Fl09. fjær:
Biehl.DQ.IV.332. Oehl.HS.158). (æda.iiæ-
thær (AM.), oldn. fJQår, sv. fjåder, eng.
feather, ty. feder; besl. m. gr. pteron, vinge,

fjer, sanskr. påtra-, vinge, fjer, samt lat.

penna, se Pen
|| formen Fjer er nu den

almindeligst brugte i bet. 1 og 2
|| forman

Fejr er udviklet af Feder, m. h. t. lyd-

overgangen jf. Vejr (samt Brøndum-Nielsen.
SF.19).

II flt. f(j)er stammer opr. fra or-

dets koll. brug)

1) fuglenes legemsbeklædning (ud-
viklet af overhudens hornlag). 1.1) i egl. bet:
legeme, bestaaende af ribbe, fane og bifjer
(i flt. ofte om hele beklædningen, jf. Fjeder-
ham^, en stor ørn med store Vinger, og
mange iiGxe. Ez.l7.7(Chr.VI). (sengklæder)
stoppet med uld, haar eller fiedder. Cif.

1711.(KbhDipl.VIII.163) (jf. bet. U). naar
(paafuglen) seer paa sine Been, skiemmer
den sig. Og naar den derimod seer paa
sine Fiere, Bryster den sig. Holb.StuUl.2.
*For Bønder Himlens Fugle mer

|
End

for de store sjunge,
|
Som heller le ad

Fuglens Fjer,
|
End lytte tU hans Tunge.

Grundtv.PS.VL381. *Alle de Slægter, som
ellers Jorden ernærer, de dækkes

|
Enten

med Fjedre, med Skæl eller Haar. Hauch.
DVJI.45. *Tulte var en Høne,

|
saa skjøn,

saa skjøn af Krop:
| Sorte Fjer med sø-

frønt Stænk | og snehvid Hovedtop. Rich.
.31. børneremse: *Seer du vel, du fattig

Fugll
I

hvor mine Fiere (Børneremser.
(1867).39: Fjære; Bømerim.1.6: Fjerj de
vrsHe? Oehl.Digte.(1803).92. fælde, pluk-
ke, rive, stække fjer(ene), se fælde
osv. de urolige f j er, (dial.) smaa fjer under
gæssenes vinger, som rykkes ud, før gæssene
sættes paa sti (dyner olgn., hvori fjerene stop-

pes, antages at volde en urolig død). Kvæmd.
Feilb.

II
billedl. *Ahl gid min Geist var

ey en Fugl af samme Fiere (o : af samme
slags). Falst.Ovid. 110. *mørke Dage jeg
maatte see, I Og Stormen rev mine Fjedre.
Blich.D.1.56. *Morlille, blev du graa og
arm,

|
faldt Fjerene af Yingen. Holstein.

Æ.22.
II

i faste forb. og talem. have (faa)

fjer paa ell. (1. br.) i hjernen, (vulg.)

være (blive) tosset („ikke rigtig klog**). De
Gamle . . drak Tobak og fik Fjer paa
Hjernen. JVJens.Intr.162. Jeg blinkede
energisk for at vise, at jeg ogsaa morede
mig, og at jeg var en rigtig Levemand,
som heller ikke havde „Fjer paa Hjer-
nen", sa.FH. 86. ChrEngelst.MellemHøst og
Jul.(1918).133. smykke sig olgn. med
laante ell. (nu 1. br.) falske, fremmede,

10 andres fjer (opr. m. henblik paa Phædrus'
fabel (1. bog, 3. fabel) om alliken, der pyn-
tede sig m. paafuglens fjer) prale m. ell. til-

tage sig noget, som tilhører andre; især: an-
masse sig andres tanker, opdagelser osv. (eng-
lænderne) have antaget saa mange frem-
mede Ord, og beriget sig med andres
Fiedre. Holb.MTkr.511. Med fremmede
Fiere haver jeg aldrig vUlet pryde mig.
Basth.FM.vii. »Den hule Prosa, der liig

20 Alikken sin Krop
| Med falske Fiære smyk-

ker. Oehl.SvartilBaggesen.(1807).22. tage
andre Forfattere til Hjælp, og saaledes
gjøre hvad vi i daglig Tale kalde at prale
med fremmede Fjær. StBille.Gal.III.177.
CSPet.Litt.L583. jf.: at skjule sin Nøgen-
hed med laante Yiere. PAHeib.VS.94.
kende ell. skue fuglene paa fjerene,
(nu 1. br.) dømme om en efter hans ydre
optræden, udseende olgn.; skue hunden paa

30 haarene. Moth.FUO. VSO.II.50.296. jf.
FeilbJ.380. en lille fjer kan blive til

fem høns (fra HCAnd.'s eventyr „Det er
ganske visf* (1852); jf. bet. I.5) rygtet over-
driver indtil det utrolige. HCAnd.VI.159.
Arlaud.213. 1.2) hatteprydelse, bestaaende

af een ell. flere fjer (I.1). en hviid fejr stoed
liige op paa samme ha.tt.JJuel.15. Feer i

Hatten er en Plumads; men Feer paa
Hatten er Bvlvlh. Høysg.S.328. (en) Hjelm

40 med højtvajende Fiedie. Blich.II.500. *Paa
Hjelm de grønne Fjedre

|
Svaied i Luften

hen.Winth.HF.309. \\ en fjer i hatten.
1. hvad der kan give en (i det mindste et

skin af) anseelse, „han gavner ikke Pressen
(0: et blad) for to Øre!" — „Han er Fjeren
i vor Hat, — den kan et stort Blad ikke
unå\æ;Te.''SvLa.Pressen.(1912).26. 2. (dagl.)

en lille rus; en „streg paa". du vUde nok
gerne have, at jeg skulde gaa hjem med

50 en fjer i hatten 1 I 3. faa, sætte (en) en
fjer i hatten, (nu 1. br.) blive, gøre (en)
tilhanrej.VSO.\\ (jf.bet.1.5:) ikke kunne
røre ell. (nu næppe br.) rokke (Moth.
FllO. VSO.) en fjer i ens ha.t olgn., ikke

kunne skade en ell. gøre en det mindste. Moth,
FllO. om det ogsaa var Spøgelser tusende
Gange, sagde Don Quixote, saa tilstædede
jeg ikke at der blev rørt en Fiær i Din
Hat (Lieb.DQ.L137: krummet et Haar paa

60 Dit Boveå). Biehl.DQ.Ll69. VSO. Feilb.

IV.144. 1.3) (dagl.) i best. anv. flt. om seng-
klæder fyldt m. fjer (ell. dun); næsten kun
efter præp., som betegnelse for (morgen)lejet.

hverken som overvunden eller Overvinder
fandt Don Quixote Behag i de lade Fiær.

BiehlJ)QJV.332. det er Folk, der er vant
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til at staa tidlig op ; det er ikke ret mange
Solopgange Aaret om, der tager dem i

Fjerene. Aahi.HV.14. især efterpræp. af (I.2)

:

Husbond var aldrig af Fjedrene før Klok-
ken halvgaaen tolv. Mauch. Contrasteme.

(1816).37. Bønndycke.Sp.63. \A) (tilsvarende

anv. af ty. feder, fr. plume; j/.: 'En saadan
liden Fiær kand voxe blive Fen.Holb.
Paars.313; t\u kun i (foræld.) ssgr. som
Gaase-, Pennefjer; jf. Fjederpen) skrive-
redskab, hestaaende af en tilskaaren fjer

(1.1); pen. SamlDanskeVers.^XII.524. (me-
lon.:) Feren regerer over sværdet. J^ofA.

FllO. jf: det (var) best at lade de Geist-
lige dragis, og store Herrer (skulde) ey
være obligeret til at melere sig i den Feder-
fegten (o: pennefejde). Tychon.AB.172. 1Æ)
(dagl., næsten vulg.) som betegnelse for noget
ubetydeligt; især efter en nægtelse: (ikke)

det mindste.; (ikke) en døjt. Jeg agter ham ei

ved (o : saa meget som) en fer. MothJ'llO.
Det er ikke en Feder værdt.FSO. jf:
Veyret var . . gandske stille, og der rørde
sig ey en Feder. Gram.(ESelskSkr.IIlJ299).
en fjer, brugt som nægtende udtr.: ikke

spor; „en god dag". Solen rager mig en
F\eT.Bønnelycke.DT.134. det rager ham
en Fjer, om Bladene dirrer under Kugle-
regn eller ikke; thi de mange Kugler er
uden Betydning. TomKrist.(PoVI%1921.6.
sp.3). 1æ) i sammenligninger som betegnelse

for noget ganske let. (hun) tog mig paa
sine forskrækkelige Arme, ligesom jeg
havde ikkun været en Fiær. Pamela.1.482.
•Skibet som en Fjer paa Havet drev. PalM.
TJ.326. 'En Maaned og lidt meer fik jeg
at kiende,

|
Hvor Pavekaaben tynger, naar

man vare | Den vU for Skarn; al Vægt
er Fiær mod denne. CKMolbJ)anteJI.136.
„Døden er en Fjer. Pligten tung som Bly,"
siger de gamle JaLpsmere. HKaarsb.M.242.
I| især iforb. som let som en fjer, meget
let. Hallager.MT.^lG. *Let som en Fiær, og
dog et frodigt Blomster (om en ung pige).

Oehl.HJ.17. Kro8sing.D.6. (de dansende) Hø]
jo let over Gulvet. Hendes Herre var let

som en FieT.Schand.BS.92. 1.7) (vulg., nu
1. br.) letfærdig kvinde; tøjte. Gadeordb}
13) (sport., 1. br.) i flt.: d. s. s. Fjedervægt 1.

den nye Letvægtsmester V. N., der i Virke-
ligheden, efter sine Legemspund hører
til Fjerenes ELlasse (o: er fjervægtsbryder).

NatTidPlil921.Aft.6.8p.l.
2) om hvad der i form, udseende min-

der om en fjer {I.1). 2.1) (fagl.) om haa-
rene paa benene af Iangha arede hunde.
VigMøll.HJ.199. 2.2) f „kaldes en lang
hvid stræg som en del kvég og heste er
merkedt med over næsen." Moth. FllO.
2^) O/- A*' (foræld.) plume, ^f. plumula;
bot., 1. hr.) Stængelspidse og Kimknop
tilsammen har man med et fælles Navn
\aldetF\æTen.Drejer.BotTerm.l27. 2a) (mi-
neral., sj.:) I mange Diamanter findes saa-
kaldte Fjer eller Sprækker, som . . mo-
dificere Lysets Gjennemgang. GHartwig.

Underverdenen.(1864).462. 2.5) Cii, foræld.)
en af de smaa tilspidsede pæle, som udgaar
fra bjælken paa en spansk rytter. MUTeknO.
268. 2.6) t „kaldes et redskab, som bruges
at slåe på en del spU (o: instrumenter)
med. Flectxnm.'* MothJFUO.

3) (efter ty. feder) maskin- eU. redskabs-

del af elastisk materiale (især af staal),

som kan frembringe bevægelse, ndøve tryk,

10 tjene tU at mildne et stød olgn. MothFl09.
Maskinen holdes ved nogle nye og mæg-
tige Fiedre i ordentlig Gang.FrSneed.I.
439. Fiæderen, hvormed Kongen havde
fastspændt Hielmen, brast Oehl. VS.46. en
Mellemdør, der gaaer i Fjedre. Kierk.XIV.
107. Kildals Lorgnet, hvis Uge Fjeder var
spærret saa meget op, at Glassene stod
skraat op til hver Side. JFJe7is.D.79. (i

sammenligninger :) Hun sprang som en Fjer,

20 hver Gang en ny Række Droschker fra

Jernbanen bragte Giæster. Schand.SB.116.
spec. om vognfjedre: *et Køretøj foruden
Fjære, som

|
til at radbrække Folk er ret

istand. DrachmJ)JJLl23. (billedl.:) Det var
saa unyttigt at lyve sig let, deres Liv kom
dog aldrig mer til at gaa paa Fjere. JPJac.
11^08. f (vet.) i hestens ydrelære: efter-

givende (fjedrende) forbindelse ml. lemmernes
knogler, hvor disse danner en vinkel. LandmB.

30 11.178. HGoldschmidtMestensYdre.H1907).
173.

4) (efter ty. feder; især tøm^ kam, som
er udpløjet t randen af et bræt og kan
føjes ind i en fordybning, noten, paa et an-
det brcet; ogs. om en løs liste, som indlægges
i to not^r og saaledes danner en sammen-
føjning af to brædder. Wagn. Tekn.498.
Gnudtzm.HxisbJ.2o. Haandv.173.
IL Fjeder, en. ['fje-'3ar] (ogs. Fjæder,

40 Fjær, se ndf.—fFiedder.Moth.F147. f Feder.
smstJ'llO. YSO.). flt. fjedre ['fje'8ra] (æda.
fiætær, fiatur, oldn. fJ9turr, eng. fetters, pi.,

hoU. veter (se Fedderhul^, ohi. vezzara; besl.

m. Fod, jf. gr. péde, lat. pedica, fodlænke;
foræld.) lænke, bolt (1.5) ell. blok (3) til

at spænde om en fanges fødder (ell. hænder).
*Toge de Havbor Kongens Søn, | de lagde
ham Fjædrene paa. DFU.nr.1.43. Som
fieder (1871: Fodlænker^ om fødder, saa

50 er optugtelse for de uforstandige. SirJSl.

21(Chr.fl). OeUJPSkr.11.54. Sætter ham
nu i Fjæder paa det mørkeste Sted i Taar-
net. Hauch.II.301. Drachm.VS.67. || t forb.

m. det ensbetydende Bolt: en god Christen
lader ikke disse jordiske Ting være ham
som Fiædre og Bolter om hans Fødder,
men meget meere som Fiære og Vinger.
(ordspil)JIersl.Præd.87. *vi ligger kroget,

|

slaget i Lænker, spændt i Bolt og Fjær.
60 Drachm. DJ. 1. 231. jf. : At binde deres

konger med fieder (1871: Lænker^, og
deres ærede folk med jern-bolte. P«J49.8
(Chr.VI).
Fjeder- ell. Fjer-, t ssgr. ['fje-r-, 'fe-r-;

højtid. 'fje(v9ar-] af 1. Fjeder; m. h. t. de
forsk, skrivemaader af 1. led jf. u. I. Fjeder.
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-alun, en ell. et. [1] (især mineral.) om
forsk, traadede mineralier som jæmalun og
asbest (Jf. -hvidtj. vAph.(l?64). Funke.
(1801).III.183. VareL.''58. FolkLægem.1.23.
-arm, en. [3] (vet). Ved Skønnet over
Krydsets Retning (hos en hest) ses hen til,

hvilken Stilling Korsbenet indtager, naar
Krydset er strakt saa meget, som det kan
ifølge sin Bygning, o: Længden af Fjeder-
armene i Krydsfjederen. iawdwjB.iJ. i 79. lo

-barometer, et. [3] (fagl.) barometer m.
elastiske bunde, som paavirkes af lufttrykket.

Sal.II.607. -bed, et. [1] (tin\.Beå',zool.)
række ell. gruppe af dækfjer. BMøll.DyL.
II.3. Sal.XIV.736. -belasttet, part. adj.

[3] til belaste 1.2, Fjeder-belastet Sikker-
hedsventil. Scheller.MarO.224. -belast-
ning, en. [3] til Belastning 1.2. smst.

-ben, et. [1] (fagl.) opspaltede fjerribber

(sammenholdte ved en bevikling m. traad), 20

der fx. bruges som virer for damehatte. Hag.
IV.123. -blomst, en. [1] 1) (I br.) blomst

af form som en fjer ell. fjerbusk. Rørene
havde ., violetbrune Fjederblomster, jff

C

And.VI.353. 2) (fagl.) kunstig blomst, frem-
stillet af fjer. VSO. StBille.Gal.1.86. SaU
VIII. 186. -boa, en. [1] Frøken Nina
havde haft en lang Fjerboa om Halsen.
JVJens.D.62. Leop.SE.67. -bold, en. [1]

1) halvkugleformet bold (1.2) af kork, hvis 30

flade side er besat m. fjer. Moth.Flll. Der
laae Fiærboldte paa Sophaen. (Hun) ind-
bød mig til et Spil. Bagges.DV.X.126. Hrz.
D.11.85. Aarestr.lll. ofte i sammenligninger

:

jeg kastedes som en Fjederbold frem og
tilbage meUem Nej og 3a.. Blich.III.315.
JPJac.II.96. (Hertz) lader Replikerne
flyve som Fj erholdte fra Haand til Haand.
Brandes. 1.514. 2) spil m. fjerbolde (1) og
en slags ketsjere. Oymn.II.131. Legeb.l.a.28. 40

Vi spilte derpaa Fiederbold med So-
phie, for at varme os. Bagges.DV.XI.29.
GKMolb.(Brøchner.Br.237). \\ billedl. *End
lege Rans skumdækte Døttre Fiærbold
med

I
De tunge Biælker af det sønder-

slagneVrag.Oehl.Aml.202. HCAnd.XII.368.
-bold-spil, et. d. s. s. -bold 2. Hrz.D.II.
82. HCAnd.III.214. billedl: Riposternes
FieTholdspH. StSprO.Nr.94.25. -bolt, en.

[31 (fagl.) elastisk bolt (1.2), der anbringes 50

udvendig paa træet ved sammenføjning af
en planke og et endestykke. Funch.MarO.1.
61.

II
(jærnb.) bolt i bærefjedrene paa en

jæmhanevogn. SaV VIII.l 79. -bregne, en.

[1] % slægt af engelsødfamilien m. 2—3
gange fjersnitdelte blade, Athyrium. Lange.
Flora.l2. Bostr.Flora.II.462. f -brndft,
part. adj. [1] om rovfugl, hvis (sving)fjer er

knækket. vAph.(1759). -buk, en. i) [1]

(dial.) legetøj, lavet af 6 fjer, som kan løbe 60

for vinden henadjorden. Feilb. 2) [3] (jærnb.)

jæmstykke paa en jærnbanevogns underdel,

som undersåtter bærefjedrene. DSB.Matr.I.
16. -busk, en. [1] \) hatteprydelse af fjer
(især for officerer og (tidligere for) riddere);

plumage. Moth.Flll. VSO. Oehl.NG.205.

(en) Ridder, med skinnende Hjelm og
vaiende Fjerbusk. jffC4n<Z.7J. 65. Helten
fra Ivrai med den hvide Fj erbusk. Sc/iand.
IF.29. 2) 2( pilebladet mjødurt, Spiræa sa-
licifolia L. Bostr.Flora.I.219. -cirkel, en.

[3] (fagl.) passer, som af bøssemageren bruges
til maaling afjæmets tykkelser omkring sjælen

(jf. -passer). MilTeknO.73. -delt, part.
adj. [1] (bot.) d. s. s. -snitdelt. Warm.Bot.
694. -drager, en. [1] (zool.) en sommer-
fugl m. fjerlignende følehorn, Ptilophora
plumigera Esp. FrHeide.Sommerfugle-Atlas.
(1913).6. -dragt, en. [1] (zool.) hudens be-

klædning m. fjer hos fuglene. Kragens uan-
seelige Fjerdragt er tæt og varm. ^o^raw.
11.105. BMøll.DyL.II.38. -dask, en. [1(.2)]

(nul.br.) d.s.s.-\iVis\^l. vAph.(1759). Heste,
som førtes frem med Baand og Fjeder-
duske paa Boveået. Hauch.MfU.282. MO.
1.372. -dyne, en. [1] en m. fjer fyldt dyne.
vi (maatte) tage tiltakke i denne By med .

.

Straa-Seng paa Gulfvet istædenfor Fieder-
'DyneT.Kkvenf.BJ.198. Ing.KE.II.38. MO.
D&H. -dyr, et. [11/wm næppe br.) d. s. s.

-kræ. 0rst.III.212. VSO. MO. -fane, en.

[1] (1. br.) d. s. s. I. Fane 4.2. hun (spillede)

med den hvide Fjerfane (o: paa en fjer-
pen) paa de røde Læber. Winth.IX.212.
en Begmasse . . fastholdt fire Rækker af

Fjerfaner, som styrede THen. SophMiill.

V0.546. -fil, en. [3] lille, tynd, bøjelig

fil til bearbejdning af fine indsnit ell. tap-
huller olgn. Larsen, -fliget, adj. [1] (bot.)

om blad : som er fjerribbet og har indskæring-
er ml. sideribbeme; halvfinnet. Lange.Flora.
XXXV. Warm.Bot.695. -fodet, adj. [1] (nu
1. br.) om fugl: som har ben ell. fødder be-

satte m. fjer; sokket. En federfodet Høne.
VSO. -formet, adj. [1] MentzO.Bill.96.
svagere „Sidenerver" (udgaar) „fi erfor-

met" . . fra Midtnerven (i et blad) hen
mod Randen. Warm.Bot.47. -Ifyld, en. [1]

fjer, især af gæs og ænder, der anvendes som
fyld i dyner, puder olgn. Cit.l736.(JySaml.4B.
III.256). VSO. JakKnu.GS.52. -fælden
(vAph.(1759)) ell. -fælding (Tidsskr.f.Na-
turvidenskaberne.IIl.(1824).65) ell. (alm.)

-fældning, en. [1] (jf -t&h). Baf.(1784).
273. CKochlFF.45. -græs, et. [1] ^ græs-
art m. fjerformet stak, Stipa pennata L.
KjærbøllJ'B.429. HavebrL.^769. -gald, et.

[3] (fagl.) en guldlegering, som kan gøres
saa haard og elastisk, at den kan anvendes
til fjedre. Sal.VIII.122. -haard, adj. [3]

om Staal: hærdet til en elasticitet, som gør
det anvendeligt til fjedre. TeknMarO. 40.

-haardhed, en. [3] om staal: den til-

stand at være fjederhaard. Vrmageri.20.
Sal? VIII. 178. -hage, en. [3] (fagl.) hage,

der er helt lukket, ved at en fjeder fører et

bevægeligt stykke over mod en fast krog (jf.

Karabinkrog;. SaUVIII.178. \\ ogs. (for-

æld.) om en slags skruetvinge, der bruges til

at sammensætte og adskille en geværlaas (jf.

-klemme, -kloj. MB.1819.134.1849.38. Mil
TeknO.73. -ham, en. [1] (glda. f(i)ed(d)er-
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ham, oldn. fjaårhamr; især foræld, og poet.)

en fugls m. fjer beklædte ham. *Svanen i

sin Fiedreham
|

Stolt svømmende paa
klare Dam. Bahb.Synt.133. (falkens) hvide,
brunspættede Fjerham. SMich.Æb.32. \\ især

if. gammel folketro : fugleham, som satte men-
nesker i stand til at flyve. 'Han satte sig i

den Fjederham,
| han fløj alt saa trøst

DFU. nr. 6. 20. Oehl.L.I.70. Thiele.Ll22.
Rrz.VI.198. Drachm.X1.106. Feilb. billedl: io

•Ja, det er Gammen | At rejse sammen,
|

Naar Fjederhammen
| Er Kjærlighed.

Grundtv.SS.IV.346. 'her behøves Vinger:
|

Jeg mener hine Længslens Fiæderham-
me,

I
Hvis lette Vinger løfte mig. CKMolb.

Dante.II.27.
||
jomfru i fje(ae)rham,

(herald.) emblem m. kvindehoved, -hals og
-bryst, ømekrop og -vinger. PBGrandjean.
Heraldik. (1919). 150. (jf. folkevise -motivet
DFU.nr.l3. Oehl.XXIV.37). -hammer, io

en. [3] stor faldhammer m. en vogn-
fjeder som prel. Sal.*X.763. -handler, en.

[11 vAph.(17o9). VSO. Halleby.50. -har-
piks, en. [3] (1. br.) kautsjuk. SalVI.
644. -hat, en. [1] damehat lavet af fjer
ell. (nu især foræld.) en m. fjerbusk prydet
hat. *En Fjerhat mine Lokker

|
Omringe

skal. Heib.Dv.o3. B:rz.XlJ43. PlougJ.82.
-hjul, et. [31 (fisk.) liUe hjul paa en fiske-

stang, om hvilket snøren rulles op. Fedders. 30

FF.24. -hjaelm, en. [I.2] (1. br.) (ridder-)

hjælm m. fjerbusk. Oehl.SO.108. -hus, et.

[3] (iscer ur.) kapsel, der indeslutter driv-

fjedren i et ur olgn. vAph.(1759). Urmageri.
SO. OpfB.WII.264. -hTidt, »ubst. [1]

(fagl.) asbest (jf. -alun^. vAph.(1764). Vare
L?58. -hænder, en. [3] (jæmb ) for-
bindelsesleddet ml. en jæmbanevogns bære-
fjedre og rammen. Sal.''VIII.179. -hervl,
en. [4] (snedk.) høvl m. gaffeldannet jæm, 40

som bruges ved udhøvling af en fjeder. Wagn.
Tekn.498. Feilb. -jæm, et. [3] insti-u-

ment til at give laasefjedrene deres form.
MilTeknO.73. -kaal, en. [1] (nu næppe br.

i rigsspr.) ^ kruskaal, Brassica capitata DC.
JTusch.40. -kasse, en. [3] (v<sv.) bræt m.
huller, som opfanger naalene og v. hj. af
fjedre trykker dem ind i maskinen igen; paa
en skaftvæv : en i et stativ samlet ophængning
af staalfjedre, som trækker kammene ned, 50

naar maskinen har hævet dem. Vævekonst.6.
OrdbS. -klemme, en. [3] tøjklemme, hvis

to dele trykkes sammen af en fjeder. DagNyh.
^^1*1911.4.

II
om et bøssemager-apparat

(jf. -hage slutn.). MBJ849.38.72. -klo, en.

[3] (foræld.) d. s. s. -klemme slutn. OrdbS.
-klov: VSO. -kost, en. [1] liUe kost af fjer
til at støve af med. vAph.(1759). Schand.
VV.330. PontJ'L.338. -kraft, en. [3] (nu
h br.) elasticitet; spændkraft. Eilsch.F.143. m
HCLund.SamUrJ.(1803).310. BlichJV.20.
PalM.lV.202. Schand.TF.II.95. der var
hos (de to studenter) en lige iøinefal-
dende Mangel paa . . Fjerkraft i Knæ-
leddene. Drachm.KK.192. -kraftig^, adj.

[3] (sj.) elastisk. D&H. -kreatnr, et. [1]

(nu især diaiJ d. s. s. -kræ. vAph.(1764).
Hallager.35. navnene, disse Plutos Fjer-
kreaturer, Underverdenens tamme Høns.
Bagger.I.165. MøUH.11.72. FeUb.IV.145.
-kræ, et. [1] iscer som koU.: fjedrede hus-
dyr som høns, ænder og gæs. LEft.1810.98.
Rrz.D.1.188. Bøfler og allehaande Fjerkræ
(Chr.VI afvig.) paa Sti. 1Kg.4.2S. Panum.
210. U hertil: Fjerkræ-avl, -federi (Hertel.

A.260), -hold, -kopper (LandbO.II.97), -ud-
stilling ofl.ssgr.-knrVf en. spec: [3] (jcemb.)
firkantet jærnstykke, som omslutter og samler
fjedrene under en jæmbanevogn. DSB.Matr.
1.16. -lapper, pi. [1] (jæg ) om snore m.
tøjlapper, aer udspændes om aet terræn, der

afJages, for at forhindre vildtet i at bryde
ud paa steder, hvor skytter ikke kan anbringes.
SaUVIII.192. -lappet, adj. [1] (bot.) om
blad: som er fjerribbet og lappet. WarmMoi.
695. O -let, adj. [i.e] let som en fjer;
ganske let. Hauch.DV.IL 107. »Bort blev
som af en Stormvind

|
Den hele Rudel

ført . .
I
Paa den fjederlette Klov.Winth.

HF. 196. vi hvirvlede rundt i den fjer-

lette Dands. Bergs.PP.630. Luftens fjerlette

SsLngere.NaturensV.1916.312. -lus, en. [1]
(zool.) om visse arter af bidelus (MaUophaga),
som især lever paa fuglene. Sal.XII.274.
CGram.Husduen.(1910)J71. -lærred, et
[1] T d. s. s. Dunlærred (jf. -tætj. Funke.
(1801)JI.673. OrdbS. -madras, en. [3]
madras m. fjedre. VortHjJV2.81. -maeer,
en. [1] (nu næppe br.) person, som laver
kunstige fjer, blomster olgn. vAph.(1764). Hal-
lager.107. -malm, en, et. [1] (nu 1. br.)

betegnelse for forsk, varieteter af jamesontt
(undertiden ogs. for haarformet antimon-
glans). SalJX.796. -motor, en. [3] (fagl.)
kraftmaskine, som benytter en optrukket fje-
ders elasticitet som drivkraft. OpfB.WIIL
305. Sal.*VIILl79. -mns, en. [1] \ hvid-
brystet strandpiber, Charadrius cantianus
Lath. Kjærbøll.447. -mel, et. [1] (zool.)

en slags møl, hvis vinger er spaltede i fjer-
lignende partier; Pterophoridæ (jf. -vinge 2).
BøvPJ.458. -melle, en. [1] et legetøj, be-
staaende af en korkskive m. fjer, som kan
dr^e sig paa en stok. Legeb.il.76. -nel-
like, en. [1] 5r nellike m. stcerkt frynsede
kronblade, Dxanthus plumarius L. MothF
111. JTusch.73. LandmBJII.203. -ner-
vet, adj. [1] (bot.) d. s. s. -ribbet. Drejer.
BotTerm.29.31. Warm.Bot.47. -palme, en.

[1] (bot.) palme, som har fjersnitdelte blade.

Palmerne inddeles i: Viftepalmer, Fjer-
palmer og Rørpalmer. FJCJensenJ)a.Have-
bog.(1888).«o03. -passer, en. [3] (fagl.)
passer, hvis ben holdes fra hinanden ved en
fjeder (jf. -cirkel^. Wagn.Tekn.31. -pen.
en. (foræld.) d. s. s. I. Fjeder 1.4. HCAnd.
VII.67. Drachm.GG.37. Feilb. -polyp, en.

[1] (zool.) gople (af hydroidpolyppernes
gruppe) m. fjerlignende forgreninger. SaL^
IX.891. -pose, en. [1] 1) (zool.) den ne-
derste del af fjerribben, som sidder faai i

huden; pennepose. VSO. Sal.V1.647. FrkJ.

IV. Rentrykt •/? 1922 68
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Kogéb.87. \\ f „kaldes røret af en svane fer,

som vin tappes igennem." Moth.Flll. 2)
pose, fyldt m. fjer. VSO. MO. Poni.F.11.70.
-renseri, et. [1] værksted ell. fabrik, hvor
der renses fjer. Dannebrog.^^Iil907 2.sp.7.

-ribbe, en. [1] (zool.) i en dækfjer: den
faste „stængel", som bestaar af fjerposen og
-skaftet. Hag.IV.123. -ribbet, adj. [1]

(hot.) om blad: som har een midtribbe, hvor-

fra der udgaar sideribber (jf.-nervet). Rostr.
Flora.1.423. Sal.UII.368. -seng, en. 1) [1]

(nu næppe br.) seng m. dyner og puder, der er

fyldte m. fjer. VSO. MO. D&H. 2) [3] (1. br.)

seng m. fjedermadras (ell. m. spiralbund).
KLars.Ci.208. -sjsel, en. [1] (zool.) det

hornagtige stof, som findes i den hule fjer-
pose. Sal.VI.647. -skaft, et. [1] (zool.)

den del af fjerribben, hvorfra fanen udgaar.
BMøll.DyLJI.211. -skifte, et ell. f en
(Raff.(1784).273). [1] (især zool.) det at

skifte ell. fælde fjerene. BMøll.DyL.II.3.
Hjemmet.l907.630.sp.l. -sko, en. 1) [1] f
sko m. vinger; vingesko. Moth.Flll. 2) [3]

sko, i hvis sider der er indsat et lille elastisk

stykke tøj olgn. (jf. -støvlej. Schand.SF.255.
JvJens.EE.17. QP -sky, en. [1] skinnende
hvid, højtsvævende sky, der har form som lange
traade, smaa uldtotter olgn. (cirrus). JMuller.
Naturlærens chemiske Deel. (overs. 1851). 242.
*Fjerskyen pranger

|
Som blændende Silke

i atlaskes Luft. Drachm.SH.82. Aakj.RS.39.
Frem.DN.161. -snitdelt, i?ar<.adj.[l] (hot.)

om blad: som er fjerribbet og snitdelt (o: saa
stærkt indskaaret, at indskæringerne naar ind
til midtribben). Drejer.BotTerm.38. Lange.
Flora.l2. -spyd, et. (ænyd. d. s.; jf. oldn.

fia3r(a)spj6t, ty. federspiess; foræld.) kort

spyd (m. fladt blad). Det mindre Antal
(af menige i væbningen i Kbh.) var harnisk-
klædt, andre mødte med Federspyd. Da-
vids.KK.232. -staal, et. [3] (fagl.) en slags

cementstaal m. blød kerne. Sal.1V.160. Tekn
Mar0.40. j/. Fjederstaalsharver. Kol-
dingAvis.^*l6l904.4.sp.4. -stings, et. [1]

(haandarb.) sting, hvorved naalen føres vand-
ret gennem stoffet, medens traadene ligger

skraat. VortHj.IIIl.107. hertil: Fjerslings-

syning. Sal.Xl.l49. -stjerne, en. [1] (zool.)

en familie af sølilier m. fjerlignende arme;
Comatulidæ. BøvP.III.391. -strop, en. [3]

(jæmb.) forbindelsesstykket ml. fjederen og
fjederbukken paa en jærnbanevogn. DSB.
Matr.I.17. -storle, en. [3] (jf. -sko>
Schand.SF.125. Brandes.F.298. -sæk, en.

[1] 1) sæk m. fjer. Schand.F.274. 2) (zool.)

lille grube i fuglenes hud, hvori fjeren sidder.

BMøll.DvL.II.2. -tab, et. [1] (især dial.)

d.s.s. -skifte; især i forb. gaa ell. være
i fjertab, tabe, fælde fjerene. Moth.^F101.
Giæssene gaae nu i Federtab.FSO. MDL.
Feilb.

II overf., om person: være i tilbage-

gang; gaa ned ad bakke; gaa i hundene.
én Gang gaar man alligevel i Fjedertab.
JPJac.nJ94. MDL.110. Feilb. -tands-
harve, en. [3] (landbr.) harve, som har
stærke, bøjede fjedre i st. f. tænder. LandmB.

1.427. -tan^7 en. [3] (fagl.) lille tang m.
lige kæber, hvis arme danner fjedre; pincet.
FRFriis.KA.125. SaUVlII.180. -tiende,
en. [1] (foræld.) tiende af fjerkræ ell. fjer.
Moth^FlOl. VSO. -tæt, adj. [1] (især væv.)
om betræk olgn.: saa tæt vævet, at fjer og
dun ikke kan slippe igennem (jf. -lærredJ.

VæverB.70. DagNyh.yiol911.A.l.sp.2. Var
det Dynevaar (der vævedes), skulde der

10 flere Slag til, for at det kunde blive ^er-
tæt. Halleby.87. -tende, en. [1] (især dial.)

tønde til opbevaring af fjer. Moth.Flll. Han
seer ud, som han havde været i en Feder-
tønde.F50. Feilb. -nik, en. [1] >r slægt

af de panserkindede, hvis forlængede finne-
straaler minder om en fugls svingfjer (Pte-
rois); flyveulk. Sal.XIII.1134. -nr, et. [3]

(ur.) ur, som drives af en fjeder. Hallager.
260. Sal.WIII.180. -vifte, en. [1] puster

20 eU. (dame)vifte af fjer. Moth.F112. VSO. de
(satte) sig paa Hug og viftede deres Her-
skerinder med store Fiervifter. Etlar.SB.
23. Fyrrespaaner først og saa Trækul .

.

Spar ikke paa Fjederviften IjBer^s.Gri^.iJ.

257. -vildt, et. [1] (jæg.) fuglevildt (mods.
Haarvildtj. Moth.Fll'2. VSO. MO. VigMøll.
HJ.194. -vinge, en. [1] i) fuglevinge (især

af en gaas), der bruges som støvekost, puster
olgn. Moth.F112. VSO. Bergs. GF.I.205.

30 Barbara . . laa paa Knæ foran Kakkel-
ovnen og livede Ilden med en Fjervinge.
Pont.DR. 1. 13. Const.Kogeb.341.

||
(dagl.)

i forb. som lette fjervingen olgn., rejse

sig. Var det ikke bedre og lette Fjer-
vingen . . Det er vist ikke for tidligt og
komme hjem. Tandr.E.35. op med fjer-
vingen, fremad; hæng i; op med humøret
olgn. Hønsefremskridtsforeningen havde
indvarslet et Massemøde under Motto: Op

40 med Y\QTYmgen\Wied.LH.97. Mer Følelse,

Hansen. Op med Fjervingen. Hævelse i

Bolledejgeni forlangte Redaktøren, sidst

han afleverede, ChrEngelst.EH.59. 2) (zool.)

d. s. s. -møl. SaUVIII.194. 3) ^ Gladiolus

communis L. JTusch.101. StueGart.(1810).
38. -vosn, en. [3] vogn, hvis fading hviler

paa fjedre. Schand.F.516. Pont. F. 1. 110.
Aakj.VB.165. -vægt, en. t) [1.6] (sport.)

den næstlaveste vægtklasse i brydning og boks-

so ning (henholdsvis55—60 kg. og 52,5—57,5 kg.).

SaUVIII.194. 2) [3] vægt, hvor loddet er er-

stattet af^ en fjeder. Wagn. Tekn.41 . SaU VIII.
180. -eje, et. [1] (zool.) om de runde, metal-
glinsende pletter paa paafuglens halefjer.

BMøll.DyL.II.214. CKS^***,-

I. Qedre ell. ijere, v. ['fje-ra; (især

dagl.) ogs. ife'rg; (xsær højtid.) iije()9ra; (1.

br.) ifjæåre, ifeéra] (tidligere ogs. (i bet. i.)

skrevet: fedre. Moth.F112. VSO. fere. Moth.

60 F112. fjære. Oehl.Helge.(1814).50. Drachm.
VS.89). -ede. vbs.-mg(Urmageri.88). (ænyd.

fiere, fedre, glda. (perf.part.) iiædxet(Dyre-
rim.21.105), sv. fjadra, no. fjødra; afl. af
I. Fjeder)

1) til I. Fjeder 1. l.l) forsyne m. fjer

(jf. befje(d)re; 1| (foræld.) m. h. t. en pil. Moth.
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F112. VSO. MO.
II
O f]e(d)res, (om fugle)

faa fjer paa kroppen. Moth.F112. VSO.
*Hun føder huld | Mig Fugle-Kuld, | Som
fjedres efterhaanden. Grundtv.PS. VI. 221.
biUedl. : •Dødninger fra Hjærte-Grav, | Rejst
ved Ordets Kjæp og Stav,

| Fjedres brat
£aa Tunger røde, | Flyve Herren glad i

[øde. sa.SS.V.404. 1 part. Qe(d)ret hrugt som
adj. 1. (nu næppe hr.) om ting: forsynd m.
fjer. »fiærede Pile. Oehl.Eelge.(1814).50.
(soldaterne fik) fjærede Hatte isteden for
snorede. PNSkovgaard.£.161. 2. tD om fugle

:

beklædt m.fjer; befje(d)ret.*(lunden8)fiediede
Jndhygger. Jacobi.Skr. 177. lidt efter lidt

bleve('/M^?e«n9emej fierede, og svingede de
endnu slappe Yinger. Birch.II.203. (gaasen)
er eet af de allerdnmmeste blandt alle

fiærede og ufiærede Yæsner. Bagges.Ungd.
1.49. 'Skynd dig (o: en fugl) nu hjem til

din fjedrede ^iage.Winth.1.68. flyve, før
man bliver fje(d)ret, se flyve 1j. 3. (iscer

dial.) overdækket eU. tilsmudset af fjer, dun
olgn. Hans Hat og Klæder ere gandske
fedrede.FSO. han blev fje(d)ret ved at

lægge sig i Sengen. /)<feff. FeiXb. 4. (hot.)

deU om arret paa støvvejen, naar griflen er
kort og besat m. haar: Drejer.BotTerm. 96.
dels om fnok af form som en fjer: smst.108.

1^) fje(d)re (en fugl) af, (jæg.) dræbe
anskudt fuglevildt ved at stikke en svingfjer
gennem hjernen (jf. affje(d)re 2). VigMøU.
RJJ.95.

2) « MO.) til I. Fjeder 3: bevæge sig
som eU. ved en fjeder; være i elastisk
bevægelse. 2.1) intr. den elastiske Mose-
bund fjedrede stærkt under deres Løb.
Schand.TF.II.324. disse bløde, sejge, fjed-
rende Bevægelser, som er ejendomme-
lige for alle overhaands stærke Folk. JP
Jae. 1. 255. det blødeste Haandled maa
fjedre som et Uhrværk for at Linen (ved
laksefangst) ikke skal springe. jBo^an.J.57.
(pigernes) nette Sko fjedrer under dem og
giver Foden Liv og Springkraft. ^afc/.F^.
108. han (havde) et Legeme, der fjedrede i

smeBe\?egé\.ser.Skjoldb.KH.18.(cykel)vaQd.
fjedrende Sadel. OpfB.UI.304. (sj.) m. flg.
retnings-adv. : Et og andet Græsstraa under
Skyttens Hoved søgte sig en bedre Stil-

ling, fjedrede tyst op paa et andet Sted.
JVJens.HF.71. billedl.: et overstemt Lands-
ting er altid noget af en Stødpude, selv
om den Ikke fjedrer slet saa godt efter
en FseUessdstemniag. HørupJI.248. Troels
L.XII.I06.

II
(sj.) gaa m. elastiske trin. du

fjedrede tilsyneladende lige saa sorgløs
som sædvanlig din daglige Gang gennem
Østergades Rævegrave og Løvekider.FtZA
AndJ'M.208. graciøst fjedrede (htm) ned
ad den høje Trappe. AakjSPL.26. 2.2) (ism-

fagl.) refl.: komme ud af sin stilling; give
efter for tryk olgn.; give sig. er Gjenstan-
den tilbøjelig til at fjedre sig, maa den
afstives. Wagn. Tekn. 231. Mosset og det
fjorgamle Løv fjedrede sig blødt under
deres Fødder, HømJ'oraarshistorier.(1909).

84. for at ikke de enkelte Bræder skulle
fjere sig for meget, naar der gaas paa
Taget, hvorvedPappet let brister. Gnudtzm.
Husb.208. m. flg. retnings-adv.: Ved Under-
lagets Elasticitet vil Skruen, naar den er
ført helt ned, fjedre sig tilbage. IFa^n.Te/cn.
194. jf. \ : *de Vinger vil ikke sig strække,

|

Slagkraften ikke sig fjære (o: blive spcend*
stig) . .

I
slap bliver Fuglehammen. Drachm.

10 YS.89. 1.3) \ i perf. part.: sat i bevægelse
(som ved en fjeder). *(den mørke brændings-
mur) Slynges saa med Brag og Bulder

|

Ret som ved en Springkraft fjæret
|
Un-

der Syden, Kogen, Brusen . . | Op mod
Klitten. saJDM.59.

3) (tøm.) til I. Fjeder 4: sammenføje to
brædder olgn. v. hj. af en fjeder. Aroejds-
løn.45.

II. Qedre, v. ["fje • 8ra; 1. br. 'fjæSra,

20 'fjæ*raj (ogs. sh-evet ^ære). -ede. (sv. fjåttra,

oldn. fJ9tra, eng. fetter; afl. af H. Fjeder;
foræld.) sætte i fjeder (II). MothJ'147. At
fiedre en Fange.VSO. Vikingerne . . førte
dem ned i Rummet, hvor deres Fødder
bleve fjedrede. Hauch.V.172. 'Saaret og
fanget, „lænket, boltet, fjæret",

| laa han
i flere Døgn. Drachm.DJJ.288.i
Field, et. se Fjæld.
Fjende, en. ['qena, prov. 'fjæna] flt -r.

30 II
nu kun dial. Fiende (i tre stavelser og m.

tryk paa første). Holb.Paars.lOO. Heib.Foet.
III.345. Esp.69.jf.Schand.GA.220. Pi(i)nde
(i to stavelser). Sort.HS.El ". HolbJ'aarsJ.Ol.
Falst.203. Blich.(1905-07).II.40. Thorsen.
57. FeiXb. — udtalen m. [j] dadles af Heib.
(„ein grober Sprachfehler". J?eiftJPro8.ZJ.

225) og MO., men antages i Rask. Grammar
oftheDanish language. (1830).21 og afLevin.;
jf: Fjende schreibt und spricht man

40 zweysylbig, aber eben so richtig Fiende,
dreysylbig. Im tåglichen Reden hort man
immer Fiende. Abrah.Dån.SpracfUehre fur
Deutsche. (1812). 42. sml. Arkiv. XIII. 92.
XVII.92. {glda. fiende, oldn. fjåndi, jf. eng.
fiend, djævel, ty. feind, got. fijands; egl.præs.
part. af got. fijan, oUn. fjå, hade, besl. m.
sanskr. piyati, haaner; m. h. t. ordets dannelse
sml. Bonde, Frænde)

I) væsen, som søger at modvirke,
X skade ell. ødelægge nogen eU. noget (jf.

Uven^. 1.1) om den ene person i forhold
til den anden (oftest styrende en gen. ell.

m.attrib. ejendoms-pron.). elsker Eders Elen-
der (1907: Ejenderj, velsigner dem, som
Eder forbande. Matth.5.44. Det er ubehage-
ligt, at leve uden Venner, men usikkert
og farligt at leve blant Elender. Holb.MTkr.
191. *Din Fiende (SalmHus.530.3: Avinds-
mand^ skal du have kier.5ror8.i85. *Han

60 sig en Fiende fik; (dem kan man altid

faae,
| Jeg ingen har, det gaae | Min

Læser ligesaal).Wess.i56. Ligen af dem
kom som Kongens Ven; men heller ikke
som aabenbar Fiende. ilfoZ6.Z)S"JJ.^75. »I

Følgeskab med Ven og Fjende vandred
(Kristus). PalM.TreD.277. | den gamle

68*
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fjende, (egl.: af menneskeslægten; relig.)

djævelen. *Den gamle Fjende led
|
Er nu

for Alvor WQå.SalmHj.263.1. Holstein.Æ.
67. jf.: *Naar Herren saar sin gode Sæd,

|

Sig Fjenden ej torsøvamer. Grundtv.PS.
111.66.

II
dødelig fjende, se dødelig 4.2.

II
talem.: O være ens fjenders fjende,

staa en bi i eet og alt. 2Makk.10.26. hvo
der vilde være hans Ven, skulde være
hans Fjenders Fjende. Goldschm.IIjl.1.72.

||

ordspr. (1. br.) : af beste venner bliver ar-

geste fiender. Moth.F149. Een Fiende er
formeget, og 100 Venner ere ey nok. Holb.
MTkr.190. Slagen Fiende er ikke over-
vunden. smst.192. En ærlig Fiende er bedre
end ti svage Yexmer. Sanåer.NEbb.21.

\\

(m. overgang til bet.2; {Sj) udvortes fj en-
de (r), især om fjendtlig stat ell. krigsmagt;
indvortes fjende(r), især om oprørere,

opposition olgn. (hun) regierede i Sikker-
hed baade for indvortes og udvortes Fien-
der. Holb.Hh.II.142. (kirken) i Kamp mod
"udvortes og indvortes Fiender skal desto
mere luttres og befæstes. Mynst.Betr.II.211.

1.2) (uegl.) om dyr; ogs. undertiden (især CP^

om planter ell. om livløse ting ell. noget
abstr. i forhold til organiske væsner. Saa-
snart et Lam seer en Ulv, seer det sin

Fiende. Tullin.II.61. Ew.(1914).1.178. Hun-
den og Katten ere . . Harens naturlige
Tiender. LSmith.DN.109. Gjedden og Abor-
ren ere farlige Fiender for Suderen. Krøyer.
III.367. Man skulde tro, at Larver, der
lever saa dybt inde i Træets Ved, var vel

beskyttede mod Fjender ude fra. -Frem.

DN.625. nattefrosten er en farlig fjende
for den unge sæd

j
kedsomhed er ledig-

gængerens værste fjende
\ || overf. ell. bil-

Udi., m. overgang til bet. 2. Den sidste Fien-
de (1907: Fjendej, som tilintetgiøres, er

Døden. lCor.15.26. *Min eeneste Fiende
staaer for mig paa Bord,

|
Med Flasken

jeg fører evindelig Kxig. Rahb.PoetF.1.113.
*Hist jubler Glæden, Sorgen her sig vaan-
der; | Hvor nær de tvende Fiender sig
møde. Eeib.Poet.III.345. 1 .3) GJ om person
i forhold til ting ell. noget abstr. (oftest efter-

fulgt af præp. af^," modstander (af). *I)u,
|

Hvis Sind og Hu
|
Fra Synden ey vil

vende, |
Est sandfærdelig endnu

|
Christi

Korses Fiende. Brors. 39. jeg er dødelig
Fiende af . . Ryggesløshed. Bahb.StJoh.55.
Han er en Fiende af stærk Drik. VSO. for

Resten er jeg selv ingen Fjende af Mu-
sik, tvertimod.JffattcA.FIJ.46i. En Fiende
af Orden og Rolighed i Landet. MO. han
var en af demokratiets mest forbitrede

fjender
j

j/.Billedfjende.

2) (spec. udvikling af bet. l.ij person,
som i kamp ell. krig kæmper mod en
anden; modstander (i kamp), skeede
det saa, at nogen Skipper blev anfalden
i Søen af Fiender, eller Søerøvere, og
stiller sig til Verie. DL.4—3—17. dine
Fiender (1907 : Fjender^ skulle kaste en
Vold op omkring dig, og beletre dig. Luc.

19.43. *Skiønt mine Fiender jeg seer at

være mange,
|
Vil jeg dog viise dem, at

jeg er icke ha.nge. Holb. Paars. 100. "Der
sad i fordums Tid

| De harniskklædte
Kæmper,

|
Udhvilede fra Strid;

| Saa
drog de frem tU Fienders Meen. OehLL.
11.102. *blev dine (o: Danmarks) Mænd
nu til klagende Kvinder?

|
trampe dine

Fjender den sløjfede Yolå? Lemb.D.124.
||

10 koll.: stat ell. krigsmagt, man bekæmper, i

1864 maatte vi kæmpe mod en overmægtig
fjende

\
især i best. f. fjenden: *Lad som

korn opvoxe knekte
|
Der kand frisk

moåfienåenfék.te.LKok.(PSyv.Viser.(1695).
586). *Niels Juel . . heisede det røde Flag,

|

Og slog paa Fienden Slag i SIsls.Ew.V.
138. *Fjenden hærged' Landet. Holst.1.145.

*Vi byde Fjenden Trods. PFaber.VV.4.
*Lad Fjenden plukke Blomster derude,

20 hvor han vil : |
Nælder hos de sønder-

jyske Figer. Drachm.DG.129. jf.: Den Del
af Brættet, som ligger lige overfor den
opmarcherede Hær, kaldes i Spillets (o:

toccategli) Sprog Fjendens Land. HBrix.
B.95.
Fjende-, i ssgr. (om formerne Fiende-,

Fi(i)nde-, se «. Fjende^ {ænyd. fiende-, fin-

de-; egl. gen. (ent. ell. flt.) af Fjende; jf.
Fjendskab, fjendtlig; især C9) a/" Fjende 2;

30 kun nogle særlige tilf. er medtaget ndf; som
eksempler kan i øvrigt anføres: *Tit drak
mit gamle Værge Fiendeblod. Rahb.Skuesp.
III.128. *Som Avner hen er Fjendehæren
vehet. Ploug.VV.II.103. *Da kvad man om
dig (o: FrederikVII) i fjendeland,

|
vor

døde drotl
|
at nu du sad som en bunden

mand
|
på dit eget slot. Hostr.SD.1.268.

-haand, en. (især billedl. og meton.) *Nu
raadte Fiende-Haand for hver en Kjaag

40 og Yra2i.JFriis.45. *Bryder Fjendehaand
Dit (o: Danmarks) Giærde.Ploug.VV.II.
114. Ildsvaade og Fiendehaand havde
ødelagt Byens Hovedkirker. jfføyen.T^rv.
24. falde i fjendehaand, komme i fjen-

dens vold; fanges af fjenden. VSO. MO.
D&H. falde for fjendehaand, falde i

krig. D&H. -vold, en. *Fiendevold . ,
|

Omgiver os paa alle Sider. Rahb.Skuesp.
11.31. *Jeg (o: nissen) vogted (denne bolig)

50 for Vaade
|
Af Ild og Fiendevold. Winth.

X.293. især styret af præp. i: Hovedstaden
var i Fiendevold og Kongeslægten flygtig.

HNClaus.UT.21. Johannes var bleven givet
iFiende-vold.Marc.l.l4(SkatRørd.).fjend-
lig, adj. se fjendtlig, fjendsk, adj.

[fjen'sg; prov. fjæn's^] (m. h. t. formerne
fiendsk og findsk (Feilb.) jf. u. Fjende^.
intk. og adv. d. s. (ænyd. findsk, fiendsk;

adj. til Fjende) 1) (især CP, jf. dog Feilb.)

&0 til Fjende 1: som sømmer sig for en fjende;

som viser fjendskab i handling ell. (især)

tænkemaade; fjendtligsindet, det haver

et fiendsk (1907: fjendsk; nu hellere: fjendt-

ligt; Menneske giort. Matth.13.28. *Du Hec-
tor est, i mig en fiendsk („fjendtlig")

Achilles seer. Holb. Mel. II. 7. *det ømme
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Bryst,
I

Som du saa fiendsk vil saare. Eic.

1.75. giennem alle fiendske Magter brød
Budskabet (o : evangeliet) frem. Mynst.Betr.
1.278. (han) mødte denne med fjendsk
Hu og blodige Tanker. Blich.(1846)JVJ.75.
*kan fjendsk . . jeg handle | Mod Den, der
mig er dyrebar som Yen? PalM.TreD.201.
*Paa begges Pander stod en Sky |

Af
fjendsk, forbittret Had. CKMolb.SD.294.
især m. hens.-obj.: Han er mig . . fiendsk.
Høysg.SJ.54. *(han) de Fattige fordømmer,
er dem fiendsk af Liv og Siel. LousJPope.
39. *(han) sit eget Rige

|
End mere fiendsk

end sine Fiender var. ZetlitzJ'oes.25. e. br.

fjendsk paa (nu næppe br.). 1. hadefuld
mod; fjendtligsindet; vred paa. Det er Eder
self, og icke Ulysses, som er fiendsk og
misundelig paa Philoctetes. Duwe^ius.JJi.
80. ligesaa meget som (Adam af Bremen)
ophøier Harald, de Christnes Ven, ligesaa
fiendsk er han paa Hedningen Svend. MoZ6.
DH.I.326. 2. de bleve lidt fjendske paa
(o: blev uvenner i anl. af) en Dame, der
havde viist sig lige galant imod dem Begge.
BlichJV.164. 2) t til Fjende 2: d.s.s. fjendt-

lig (2)- *Paa tredie Dag, mod Aftenstund,
|

De fiendske Snekker deres Anker hæve.
FrSchtnidt.(Rahb.LB.I.276). *Lægge ned
for hendes Fod

I
Hundred fiendske Pande-

skaller. TVm^AJ^.57. Fjendskab, et ell. f
en(Borrebye.TF.375. MaU.SgH.375). ["fjen-

iSga'6;^ov.'fjæn-] fiendskab. Høysg.AG.40.
flt. (I br.) -er (AUen.L310). (glda. findskab
(Rimkr.), oldn. fjåndskapr (m.), ty. feind-
schaft; til Fjende 1) fjendtlig følelse;
ogs.: fjendtligt forhold ml. to parter.

Giør vel . . imod din Fiende, at du kand
formindske hans Fiendskab. -ffoi&.JfTir.
194. Uvenskabet er steget indtil Avind
og Fiendskab. Schytte.IR.V.422. den Fiend-
skab (Stenbock) bar for (Danmark). MaU.
SgH.37o. med et Udtryk af dødeligt Fjend-
skab søgte hans Øjne Russen. Goldschm.I.
371. de vare . . i Fiendskab (1907: Fjend-
skabj med hinanden (Chr. VI: vare . . hver-
andres iienåer). Luc.23.12. han levede i

evigt fjendskab med sine naboer
j ||

(nu
næppe br.) fjetidtlig handling. Kiødets
Sands er Fiendskab (1907: Fjendskab; imod
Gud. Bom.8. 7. Høysg.S.328. H (sj.) nær-
mende sig til konkr. (koll.) bet. Egne . . hvor
han havde saa mange private Fjendskaber
(o: fjender). Allen.1.310. GJ Fjendsk-
hed, en. (1. br.) fjendsk følelse ell. optræden.
MO. Man havde ikke kunnet udtænke et

System, der optraadte med mere raffineret
Fjendskhed imod den menneskelige Lykke
end Ægtesks^^et. BrandesJV.288. fjendt-
lig, adj. [ifjendli; prov. ifjændli] (-^ findtlig.

Sort.HS.Elr. t fiendlig. MothJ'loO. VSO.).
adv. -t ell. d. s. eU. (f) -en (Moth.F150. Borre-
bye.TF.380. VSO.). {ænyd. fientlig, fiendlig,
glda. findelig, jf. oldn. fjånd(a)ligr, djævelsk;
adj. til Fienae) 1) følende og handlende
som en fjende (i og 2). hånd satte be-
setning i (byerne), for at stride fiendtlig

(1871: øve Fjendtlighederj imod Israel.

lMakk.9.51(Chr.VI). Knud Gyldenstiem .

.

maatte (ikke) indlade sig i nogen venlig
Tractat med Kong Christ. men hannem
fiendtlig angribe. EPont.(KSelskSkr.IIJ.21).
ligesom Lam og Tiger i en Uskyldigheds-
Stand, der forener det Allerfiendtligste..

Gylb.III.31. en Hoffet fjendtlig Kreds.
JpJac.I.90. Østrig opfattede Sardiniens-

10 mobilisering som en fjendtlig hand-
ling i Sal.VI.646. jf.: ifald noget Fiendt-
lig* (^- fjendtligheder) med Belejring skulde-
paakomme. Jkf5. i 780. 790. ;/•. Fjende Isi
det Livssyn, (den indre mission) med Fana-
tismens Energi søger at paatvinge vort
Folk, er mørkt, uskønt, fjendtligt mod
Lys og Glæde. Schand.O.II.354. || fjendt-
lige togvej e, (jæmb.) togveje, som ikke

maa benyttes samtidig, eller hvis samtidige

20 brug medfører fare. DSB.TjenJ.31. 2) som
hører til fjenden fj/. fjendsk 2^. •Fiindt-

lige Skibe som snarest har Agt
|
For Pom-

ren at lade sig Gnde.Sort.HS.D3''. »Da
sank hvert fiendtligt Speil og Mast | I

Røg og Damp. Erc.(1914).IILl87. *Hielp,.

Gud, nu 1 Kommer en fiendtlig Kæmpe ?
|

Dog nei! han farer jo mild med Lempe.
Oehl.LJI.115. *Fjenden hærged' Landet;

|

Den fjendtlige Hær
|
Raste i vilde Hor-

30 der
I
Med Ild og med Sværd. Holst.lJ.45.

Fjendtlig-hed, en. (^f Fiendlighed.FSO.;
fjendtlig følelse ell. handling, u-anseet denne
Compromis, ginge dogFiendlighedeme for
sig udi Holsteen. Holb.HeltindJ.50. samme
Autor . . skriver ikke af nogen Fiendtlig-
hed. sa.Ep.VJ7. (han havde) et liUe resig-

neret Smil for denne nye Fjendtlighed af
Skæbnen. JPJacJ'J.^4-2. aabne, begyn-
de fjendtlighederne ell. f hendhghed

40 (VSO.), begynde krig (jf. u. aabne 4). MO.
Scheller.MarO.224. Q -sindet, adj. [If
D&H.

\. F^er, en. se I. Fjeder.
IL fjer, adj. se fier.

Qerde, num. [i^æTa] {æda. fiarthæ,
oldn. fj6r3i; besl. m. fire) ordenstal tU fire.

det fierde Dyr var liigt en flyvende Ørn.
Aab.4.7. Høysg.AG.7. *Den fierde Morgen
han Norrig mon see, | Jeg vil det ikke

50 fordølge. Storm.SDJ.43. *Fire Husarer de
sad om et Bord . .

|
Den ene var gam-

mel,
I
den anden var ung. | Den tredje

var tynd,
|
og den fjerde var tang.HSee-

dorf. Mod fremmede Stjæmer. (1919). 48. (i

datoangivelser:) Kbh. den fjerde april 1922
|

vi skriver den fjerde i dag j uden foran-
sat bestemmelsesord : Fierde Hierne ^am-
raer. Moth. Conv.F46. Han havde nu sid-

det Enkemand paa fjerde A.ai.Aakj.B.177,

60 det er Blomster hinsides fra . . de er
bragt herhen i fjerde Dimension. JFJens.
S.87. han boede paa fjerde sal j i gaar
var der for fjerde gang Udløs i N. N.'s
fabrik

j || som tillæg til (regenters) navne;
efter navnet: *Christian den Fjerde,

|
Som

Dreng han det Vovespil lærte. Blich.D.II..
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129. Henrik den Fierde.jBrandes.yoW.lJ38.
(nu kun spøg.) foran navnet: Fjerde Frede-
rik

i

isce7- i forb. Fjerde Kristian om
kong Kristian IV. Grundtv.PS. III. 238.
*Mens fjerde Christian var Konge. Blich.

D.II.129. Holst.I.145. en Talemaade, der
havde lydt i den danske Marine siden
fjerde Christians Bage. Pont. LP.^I. 123.

Hoffmann.SV.80. (sj.) m. hest. art: *At an-
den halve part

|
Åf Schlesvig Danmarks

blev
I

Den fierde Friderich
| Med fliid

igiennem drev. Cit. 1721. (Ottosen.VH. III.
3i)-

II * f(^i^ forh. fjerde mand, <Jk d. s. s.

Fjerdemand. Jeg skulde have fjerde (Hostr.

Komedier.U.(1876). 235: en fjerde; Mand
til en Lhombre med Grev Romberg, Ge-
neral Susdal og Forstjunker Fetré. Hostr.
SpT.III.9. fjerde stand, (hist.) bonde-
standen (mods.: adelen, gejstligheden og bor-

gerstanden). SaWIII.187. den fjerde
sygdom, (med., 1. br.) en særlig form for
„røde hunde" (de tre andre er røde hunde,
mæslinger og skarlagensfeber). SaU'VIII.13.
(sj., m. henblik paa Holb.Mel.III.6 :) hun
holdt mig for en Læge, formodenlig fordi
hun hørte mig kalde Hr. Doctor. Uagtet
jeg nu kun er „Doctor i det fjerde"
(o: uden for det medicinske fakultet), saa
vogtede jeg mig vel for at udrive hende
af (vildfarelsen).Gylb.(1849).XII.145. fjer-
de-, i ssgr. (ofte svarende til u-smsat. forb.

af fjerde (som attrib.) m. flg. subst., fx.:
Fierdedagen efter. Moth.Fl83. *Fjerdesals-
Ka.serner.Hostr.SD.II.134. Den ene Halv-
del (af en jærnbanevogn) dannede Tredie-
klasse, den anden Fjerdeklasse. iV^(Si;ends.

H.40). -dags-feber, en. {efter lat. quar-
tana (febris), idet efter romersk skik baade
den første og den sidste dag medregnedes;
med.) intermitterende (kold)feber, der indfin-

der sig hver tredje dag; kvartanfeber ; tredje-

dagsfeber. vAph(1759). (han) udsatte sig

for Hunger, Frost og Fierdedagsfeber.
Oehl.XVn.36. TroelsL.V.97. Rosenkrantz.
BH.23. -del, en. (nu kun dial. Pjerdendel.

(ligesom sv. fjårndel laant fra nt. ver(e)n-
dei;. Dandsek.(1801).24. Feilb.). *Meer end
Trefierdendeel (af summen) er altid spildt.

Etc.IV.137. Disse (elever) vUle være at an-
tage med omtrent to Fjerdedele i Kjøben-
havn, een Fjerdedeel i Fredericia og een
Fjerdedeel i Rendsborg. MB.1852.287. der
blev givet dem Magt over Fjerdedelen
(Chr.Vl: den fierde part; 1819 afvig.) af

Jorden. Aab.6.8(1907). \\ spec. J": Dandsek.
(1801). 24. il

brugt adjektivisk i maals- og
tidsangivelser, en Fierdedeel Time. CVarg.
Farve-Bog.(1773).2.' en stiv Fierdendeel
Miil. IslKyst.43. et Fjerdedel Aarhundrede.
JohsSteenstr.KH.1.79. ogs. i gen. i sa. anv.:

trefierdendeels Takt. Dandsek.(1801).23. en
fjerdedeels Mhl. HCAnd.IV.6. *Et Fjerde-
dels AaihvLnåred.8chand.SD.194. hyppigt
skrevet som ssgr., /æ./Fjerdedels-kredsfjBraw-
des.XI.173), -lod(seddel), -node, -pause osv.

-mand, en. t) den fjerde person i et selskab

olgn.; især ^ : den fjerde deltager i et spille-

parti, der spilles af fire. *ingen fornem Frue
hidindtil

|
Har huden mig til Fierdemand i

^T^'A. Bagges.V.70. naar Tre ere enige, kan
Fjerdemand, der kommer tU, vanskelig faae
et Ord indført. Monrad.Rescr.l2. Grevenkom
ubuden og vUde være Fjerdemand i vor
lille Kreds. Gylb.(1849).IX.107. Han saas
endog ofte som Fjerdemand ved et.. Whist-

10 parti. Tops.1.53. 2) (dagl.) den fjerde snaps.
Fjerden-del, en. se Fjerdedel. Fjer-
de-part, en. d. s. s. -del. *Fierdeparten
af vor Jord

|
Bestyrede hans eene Pande.

Bagges.Ungd.II.7. de tre Fjerdeparter af

Samfundet. CBernh.II.218. || ofte om andel
i noget, han havde selv en fjerdepart af

samtlige aktier
j overf.: hun tager dig fra

mig. Men jeg vil ikke nøjes med en
fjerdepart i dig, jeg vil have dig helt.

20 NMøll.H.117.
Fjerding, en. ['fj^rer]^] (dial. Fjerning.

SjæUBond.97). flt. -er. (æda. fiarthung, oldn.

fjoråungr, eng. farthing, V4 penny; afl. af
fjerde) egl: fjerdedel. 1) f i alm. der
vare menniskes hænder under deres (o:

de fire dyrs) vinger, paa deres fire fier-

dinger (1871: Sider). Ez.l.8(Chr.VI). en
Fjerding af en Dansk Miil. Sylvius.Geom.
79. Naturen har maattet giøre Plads for

30 en halv Cultur — naar man seer nøie til,

for enFierding.Bagges.L.I.361. *Magt blev
dem givet og Lov til Jorderigs Fjerding
at øde

I

Baade ved Sværd og ved Sult.

Grundtv.SS.V.590. 2) (nu især i ssgr. som
Bag-, For-, Kalve-, Lammefjerdingj fjer-
dedel af et slagtet kreatur. Moth.F183.
VSO. MO. 3) som rummaal: V4 tønde smør,
øl olgn. (jf. Drittel;. HesteL.(1703).A8r. en
halv Fierding Smør. Holb.Usynl. 1. 1. en

40 Fierding 0l.Sylvius.Geom.79. *man en Fier-
ding Smør betaler

|
. . med to og tyve

Daler. Bagges.Ep. 118. VSO. den inderste
Kjelder, hvor der ligger forvaret nogle
Fjerdinger Kmdt. Etlar.GH.II.160. \\ be-
holder (tønde, anker), som kan rum-
me V4 td. smør, øl olgn. (jf. Skarn-, Smør-
fjerding;. MothJ"183. VSO. *Sæt dig først

ned og pustl saa skal vi tænke —
|
Der

staaer en omvendt Fjerding, ^rz.IX 55.

50 Grantræet blev reist op i en stor Fjerding,
fyldtmed Sand.fi'C^nfi.F.Si^. Spegesildene
i Kjøbmandens Fjerdinger. Sc/iand.Ti^.J.

161. LandmB.II.454. \\ som personbeteg-
nelse, dels f: uanselig person (Moth.F
183), dels (1. br.): tungnem ell. dum per-
son. Du er en rigtig Fjerding, Ole I Kan
du da itte begribe, hvad her gaar for sigl

Pont.FL.152. jf.: tomme Tønder buldre
meest og tomme Fjerdinger lisesaa.Ing.

60 VS.1.32. 4) (dagl.) d. s. s. Fjerdingspund
En Fierding Thee. VSO. Levin. Esp. 415.

en Fjerding Puddersukker. KMich.SM.124.

5) (dial.) ^Utime; kvarter. Feilb. ^) (for-

æld., sml. dog Feilb. u. fjerding 2) en fjerde-

del af en gaards jord; V* bol. Naar Mark
reebis, da maa der ej giøris fleere Gaards
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Eje enten i Fierding, Boel, eller Ottinger,
end som der af Alders Tid været haver.
DL.5—10—15. Erz.VI.7 (se u. Bol 3). Chr
Nicolaisen. Amagers Hist.III.(1915). 109. 7)

(foræld.) om inddeling m. h. i. administraticm
eU. jurisdiktion. 7.1) distrikt, opstaaet
ved firedeling af et større landom-
raade. MothJ'183. Det store og folkerige
. . Sogn er inddeelt i 7 Fjerdinger. ^Ztcft,

VP.97. de, der boede allerlængst borte i

den østlige eller sydlige Fjerding (paa
Island). Hauch.V.33. Hvo nævner Tal paa
Israels Fjerding (1871: den fjerde Part af

Israel; ? 4Mo8.23.10 (Lindberg). Sal? VIII.
187. jf.: (Johannes Døberen) havde for
ofte hørt Brøl af vilde Dyr i Ørkenen til,

at han skulde lade sig skræmme af en
Rævepels i Fjerding-Kongekaabe (jf. Fjer-
åingéyrste). OlfBicard.K.6. 7J>) købstad-
inddeling i middelalderen, henhørende
under en rodemester; kvarter; ogs. om bønder
paa herregaardsjord hørende under een bonde-
foged (MothJ'183). (de) anførte Rodeme-
stere skal, hver i sin Rode, Fierding eller

Qvarteer, paaagte, at denne Brand-Ordning
efterleves. Forordn.^*Iil 761. V.§6. byens fire

fjerdinger stødte sammen om rådhusetAD
JørgJV.210. SaUVIII.187. jf. gadenavnet
Nørrefjerding i Nykøbing S. HMatthiess.Ga-
der.38.

Fjerding-aar, et. [1] [fiBren'åV, 'fjB-

reriiå'r] tre maayieder; kvartal. Hotb.Kandst.
II.3. en Ægtefælle kunde efter et Fier-
ding-Aars lovlig Opsigelse skiUe sig ved
den anden. sa.Heltind.1. 325. Hvert Fjer-
dingår udkommer et Ark. Bask.Hermod.
1825126.11. et Fjerdingaars Leje. TopsJII.
194. EMøller.Forudsætninger.(1894).8. | her-
til Qerdingaarlig, kvartalsvis ('Haandværker-
foreningens fjerdingaarlige Beretninger.
(bogt.iUU842-43). FrNiels^KHJ.806).-BXl^,
©*• [1] (jf' -form; 1. br.) ark (papir) i kvart.

D&H. jf.: blade . . i fjerdingarksstørrelse.
Ft/nsTidende.yil895.1.sp.4. f -form, en.

[1] O/- -ark;. Cit.l720.(Aar8beretninger fra
det kgl.Bibl.II.(1875).348). f -gaard, en.

[6] en fjerdedel af en fuld gaard. det være
sig enten Boel, Fjerdinggaard, halv Gaard
eller heel Gaard. Anordn ."/ni 70i. -kar,
et eU. (nu kun jy.) en. 1) (især dial.) kar,

som kan rumme et fjerdingkar (2). VSO.
MO. Feitb. 2) (mt 1. br.) kornmacd, som var
en fjerdedel af en skæppe (4,3475 liter), en
Fierding-Kar Haufre. HesteL. (1703). C7^.
Sylvius.Geom.80. Bagqes.LJ.382. MO. (en
mand med) knap en JFjerdingkar Hartkorn.
Aakj.VFJ.03. jf.: han solgde (komet) nå. i

Ski^ppe- og Fierdingkarviis. Jtfatt.5g'5.456.
3) (nu efter metersystemets indførelse (1907)
ikke længere lovligt maal) addre dansk mark-
maal(172,38m'). Tre Skaepper og et Fjer-
dingkar JordJ'onfXP.FIiiJP^. SaUV.619.
-mil, en. [1] (nu l.br. i rigsspr.) d.s.s.
Fjerdingvej, en fierding miil fra Trund-
hiem. Holb.DNB.46. Wess.85. IslKyst.36.
TreFjerdingmilpaa hin Side Grønhøj. ^iicA.

1.28. Pont.F.1.101. Børd.KEJ7. -pund,
et. se Fjerdingspund.
Fjerdings-fjT^te, en. [7] {efter gr.

tetrårches; især btbl.) fyrste (statholder, vice-

konge) over en provins (egl. : fjerdeparten afet

rige): tetrark. Herodes, den Fierdingsfyrste
(1907: Fjerdingsfyrsten Herodes;. Matth.
14J. ApG.13.1. FrPoulsen.OD.27.3. overf.:

Æventyret om de fire Fjerdingsfyrster (o:

10 aarstideme). CEtc.ÆJV.7. -gave, en. [1;

jf. 6] (foræld.; no.) en fjerdedel af løsøret,

som ejeren kunde bortgive uden arvingernes
samtykke. MothJ'184. VSO. -mand, en.
(foræld.) 1) [6] person, som havde en fjer-
dinggaard i fæste. Moih.Fl84. 2) [l2\ rode-
mester. Barfod.DH.II.123. Sal.* VIII.187.
-mester, en. (foræld.) d. s. s. -mand 2.

Forordn.**/a761.II.§4. -pund, et. [1 ;jf 4]
(nu næppe br. Fjerdingpand;. Fjerding-

20 pnnd: MotLFl84. CVarg.Farve-Bog.(1773).
39. MO. et fjerdingspund sakker

j ||

(overf, spøg.; jf. Pund; om (beskedne) aande-
lige evner. *(fornuften) kunde lære Dig,
hvordan Du bxirde anvende | Dit Fjer-
dingspund og sætte din Harpe paa Rente.
Blich.DJ.148. Han forstod at få noget ud
af sig selv, han ågrede vindskibeUgt med
sit Ufle fjerdingspund. JJ/ortø.^.53. -skl^
te, et. [7] (nu næppe br.) det forhold, at et

30 landomraade, en by olgn. er delt i fjerdinger;
ogs. om selve omraadet. MothJ^184. VSO.
MO.
Fjerding-stnnd, en. [1 ; jf. 5] (dial)

MDL. Feilb. d.s.s.: -time, en. [l;jf.5\
(nu sj.) kvarter, en Fjerdingtimes Frihed.
Hejmdal."hl869J2.sp.3. -vej, en. [1] [fJB-

reii'van (nu kun dial. Fierdinevejs. Mofh.
F184. HolbJ)HJII.524. sa.nhJI.170. Thor-
sen.85. — nu næppe br. Fjerdingsvej. Cit.beg.

40 afl8.aarh.(ThotUn525.281). BobinsonJ.76).
(ænyd. fjerdingsvej, fjerdingvejs (HMo-
gens.), jf. sv. fjårdingsvåg, fsv. en fierdhing
wegh) en fjerdedel af en dansk mil; kvart-
mil (jf. Fjerdingmil;. *De gik en Fierding-
vei til Foås.Wess.138. Sal.* V.619.
Qerm, adj. se ferm.
Qermer, adj. ['fjerOmar] (^., ved ny

tilknytning til fjern: fjemer(e). StbbJlJ245.
GoldschmJlA02). uden bøjning ell. (0, 1. br.)

50 i best. f. og fit. -e (Høysg.S.213. ThieleJII.
64). {æda. fiarmer, fiærmær, sv. fjårmare,
oldn. fjar(r)meLrr, firrmeir(r), adv., smsat.

af oldn. fjar, fjernt (komp. fin-;, og meir(r),
mere; se IH. fjær; endnu PSchulzJ)S.64 og
Høysg.AG.56 anfører fiermere, fiermest
som komp. og superl. til fjern; m. h. t. dan-
nelsen jf. nærmere samt ydermere; især
lajidbr. ell. dial.) om hest i et tospand, en del

af vognen olgn.; egl.: som er længst borte

60 fra kusken, naar denne leder spandet gaaende
paa venstre side af vognen (hvad olm. er til-

fældet); højre; fraha ands (mods. nær-
mer, tilhaands; jf. ad A.1.1, adhaands;. 1)
attrib. den fiermer bågfod. MothJ'202. Den
fiermer Hest blev syg underveis. VSO.
Skiærtorsdag-Aften tager Bonden det fier-
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mere Hiul af sin Plov, at ikke Hexene
skulle bruge den, for at kiøre til Bloks-
bierg. Thiele.III.64. inat behøver jeg ikke
at tvinge Jens til at tage Lygterne paa.
Han har ellers en Forkjærlighed for at

kjøre uden at kunne se den fjermer Heste-
hale. Gjel.HV.48. det fjærmer . . Forhjul.
SjællBond.131. Feilh. 2) substantivisk i forb.
denfjermer, den højre hest; den frahaands
hest. *Med Pidsken han paa Hesten slaaer,

|

Den Nærmer og den Fiermer. Oehl.L.11.
214. Wilst.Il.II.92. Der var kommen en
Sten i Skoen paa den Fjærmer. JakKnu.TS.
95. SjælWona.183. 3) som præd. ell. adv. Den
Hest er altid vant til at gaae fiermer.
VSO. AntNiels.FL.II.101. jf. Feilb.

||
(sj.) i

videre anv.: til højre. Her fjærmer vU jeg
placere dem, der ved at more sig; her
nærmer vil jeg placere dem, der ikke
ved det. Holstein.T.64.

Qern, adj. [fj^r'«, prov. fjæ'rn] fjern.

B.øysg.AQ.56. adv. -i ell. (nu især i "forb.

nær og fjern, se ndf. u. bet.l.i) d.s. (PHFrim.
(Rahb.LB.1.161)). {glda. fjærn, fern; om-
dannelse (efter ty. fern) af HL fjær (s. d.);

jf. SV. fjårran, oldn. fjarran samt fsv. fiærre,

got. fairra; besl. m. H. Fjor og gr. péra, læn-
gere, mere (end); (i bet. 1-4) især CP || om tid-

ligere komp. fjermer(e) (og nyere kamp. fjer-

nere i sa. bet.) s. d.)

1) for at betegne (større) afstand i

rum. 1.1) langt borte (værende, beliggende

osv). Moth.F202. Branden bliver seet i

heme 'EgnQ.Bagges.DV.XI.430. *! fjerne

Kirketaarne hist
|
Nu Aftenklokkerne ringe.

Ing.RSE.yiI.24o. *Fra fjerne Lande kom
hun, Dronning Dagmar. Ifrz.FJ.:/ 75. *End
lyder svagt den fjerne Tamburin. jBød/.Pl.

Cayenne og andre utUtalende Opholds-

fjerne,
I
som var mit Hjerte nær. Folkets

SangB.290. jf. I. Fjerne: *Til aUe Kanter
Adam saae sig om,

|
Det endeløse Fjerne

mod ham kom. PalM.VII. 69. || nær og
fjern eZZ. fjern og nær, baade langt borte

og i nærheden; overalt; alle vegne, de havde
bemægtiget sig Riger nær og fjern. IMakk.
8.12. Helt.Poet.63. Mynst.FrBr.4. *Fredmed
hvert Hjærte, fjern og nær,

|
Som uden Ro

10 mon slaaelIng.BSE.VI.94. brugt substanti-
visk, styret afpræp.: 'B^rigsmænd der strøm-
mede til hans Gaard,

|
Fra nær og fjærn,

Grundtv.PS.VI.235. Fra Nær og Fjern
strømmede snart videbegjærlige Disciple
sammen til Upsala. JulPet. L. 252. (sj. :)

*(ungdommen) øver kækt kun i Fjærn og
Nær

I

paa Tankens Kyster sin Viking-
færd. OMads.D.20.

|| (fagl.) om del af en ting
i forhold til de andre dele. Stillingen (af

20 plantedele er) fjern . . naar flere Dele staae
forholdsviis langt fjernede fra hinanden.
Drejer.BotTerm.141. [i] frembringes med
ringe, [e] med større og [æ] med endnu
større afstand mellem tunge og gane. Vi
kalder disse tre trin nær, mellemst (eller

meUemnær) og fjern. Jesp.MFow. 58. 1.2^

(1. br.) attrib. ved ord, der betegner selve af-
standen: lang; stor. Jeg holdt mig i fjern
Afstand. Kierk.I.303.

30 2) liggende langt tilbage ell. langt
fremme i tiden. *Sig (o: hinanden) fier-

nest Hedenold og sidste Fremtid favner.
Bagges.V.168. Chinesernes ældste Statsliv.,

naaer op i den fierneste Fortid. MolbJF.81,
*end i Tider fjærne

|
Folk i Hytte . . I

Skal med Brage . .
|
Prise Hermod Hoved-

skjald. (h-undtv.PS.VII.219. *MitNavn skal
i de fjerne Dage mindes, | Og Fremtids
Børn mit Kvad forlyste \'A.Blich.D.I.7.

steder i fjerne Verdensdele. -Brandes. Ti). 40 *0 , fjerne Barndomstid! som os forlod

30. Hun bor i en fjern By. Buchh. UH.
92. (sj.) attrib. ved personbetegnelse: *Paa
Dammen fjerne Vogter gaaer

|
Og lover

Herrens Navn.Ing.RSE.VI.93. en liden

Rugmark, som den tierne (o: fjerntboende)

Ejer havde o^åjTket. Blich.1.265. som adv.:

Grev Otto stod fjernt og stirrede . . paa
den skjønne Fru Margaretha. Jn^'.F/S.IJT.
236. *Fjernt over Bølgen lyder Havfru

'.jf.: *unge Laurbær, fjerne fra

.Heib.Poet.VlII.395.
PalM.IV.41.
at grønnes.

3) langt ude beslægtet, en Herregaard,^
som en fjern Slægtning af hende ejede,
Schand.VV.26. (hun) havde arvet 2000 Kro-
ner fra en fjærn Tante. EBrand. UB. 84^

jf.: (hun) havde aftryglet sin Moder Til-

ladelse til at rejse hen tU en i enhver
Henseende fjærn Slægtning, der boede

sang. Heib.Poet.III.448.^m. angivelse af det 30 langt borte i en fremmed By. Morfcman.
sted, i forhold til hvilket afstanden ses; alm
ved præp. fra (jf. fjerntfra). *„Jeg . .

|

Vil fiern fra Dem . . takke Himlen" . .
|

„Amanda, ikke fjern fra mig." Hrz.Lyr.lI.

195. Fjernt fra Danmark. Bournonville.(bal-

lettitel.1860). (sj.) brugt som præp.: fjernt
fra. *vi,

I

Som drage bort, er fjernt din
ydre RingmviT. Recke.DE.104. || det fjer-
ne, sted(er), som er beliggende langt borte;

MF.150.
4) uden nærmere berøring, forbindelse ell.

fortrolighed m. noget. 4.1) m. h. t. en persons

forhold til andre personer ell. ting: uden
interesse ell. fortrolighed (især som adv.

og i forb. staa eW. ligge fjern(t)). disse

mere specielle Forhold ligge Fleertallet af

Bibliothekets Læsere for fjernt, til at vi og-
saa for dem skulde turde gjøre Krav paa

ogs.: den længst borte liggende del af land- 60 deres Opmærksomhed. BiblLæg.l857.IT.75

skabet, luften osv., som er inden for syns-

kredsen. *Dig søger i det Fjerne |
Min

Sjæl ved Dag og Nat.Winth.HF.21. *Huult
fra det Fjerne hørte man Havets Drøn.
Aarestr.21. *Da klang fra det Fjerne

|
et

sødt Kykleky. Rich.1.33. *nu bor du i det

Intet laa ham fjernere end ligefrem Agita-

tion eller Forsøg paa Propaganda for sine

Ideer. Schand.AE.189. Digte som Ridder
Kalv, Kongen og Skipperen . . o.fl., Roman-
cer, hvis Indhold staaer det moderne Sjæle-

liv fjernt. Brandes.DD.223. Allegorien lig-
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ger i det hele Juels enkle Temperament
fiernt Rimest.(Pol.^yi-il921.7.sp.8). Il (sj.)

Forsigtigt prøvede jeg at tale til Thora,
der svarede mig venligt, men fjernt (o:

adspredt, med tankerne andensteds). KLars.
AH.88. 4^) m. h. t. tingene selv: ikke meget
gennemført olgn.; ikke umiddelhar. (drag-

ten) var en fjern Efterligning af den, hvori
Kunstnerne fremstille Diana. fia«c^.J.578.

Det har kun en fjern Liighed med Virke- lo

ligheden. Levin, han kom med en fjern hen-
tydning, som kun de færreste forstod i for-

fatteren fremdrog en fjern parallel tUdenne
sociale foreteelse

j
|{ som adv.: jeg har

neppe vovet, fjernt at give hende den
(d: min kærlighed) at foTSt!La.e. Gylb.I.173.

(vildsvinehovedet) mindede virkelig fjæmt
om det garvede Lig, Hr. P. havde gaaende
i Huset hos sig, og som han kaldte sin

Frue. JVJens.M.I.137. 20

5) superl. fjemest(e) i forb. m. en nægtelse

ell. i spørgende og betingende sætn.: ringe-
ste; mindste; nogen som helst. Rahb.
StJohJ.3. 'ikke

|
Med fjernest Yttring jeg

har nævnet eders |
Uværdige Behandling.

Heib.Poet.IV.299. Dagbl.Viil862.1.sp.4. Jor-
den vrimlede af disse Smaadyr. Det Hele
samlede sig i et eneste Lysbillede . . hvorom
vore spredte Set. Hansorme i den nordiske
Sommer ikke kunne give det fjerneste Be- 30

greb. Hauch.MfU.o8. strunk og stolt, som
om Sagen ikke kom ham i fjerneste Maade
•ved. BergsJ^P.253. Hvis De har den fjer-

neste Tanke skjult om at vedblive at søge
hendes Kjærlighed, saa tal ikke mere til

mig. Tops.II.294. „Der er ingen Fortræd
ved den?" — „Nej, ikke den allerfjæme-
ste." Drachm.STL.110. flpaadet fjerne-
ste, (nu næppe h:) i ringeste grad; i mind-
ste maade; i nogen henseende. Har daTydsk- 40

land . . en Theater-Litteratur . . der endog
paa det Fjerneste kan taale Sammenlig-
ning med Danmarks? BeiftJ'ros.F.i 75. Dan-
mark nyder . . en Anseelse, hvormed Hol-
steens . . ikke paa det Fjerneste kan maale
sig. smst.X.393. uden at finde Nogen, som
paa det Fjerneste lignede den Betegnede.
Gylb.V.277. ikke paa det Fjerneste kom
han mig imøde. smst.X.oO.

Qem-, i ssgr. ['fj^rn-] (især fagl. ell. tS) 50

af rjem 1 (ofte svarende til ssgr. m. nær-);
især som betegnelse for, at en handling, paa-
mrkning olgn. udøves et sted, der er fjernt

fra den ting, handlingen osv. er rettet imod,

fx. (foruden de ndf. medtagne) -fotogra-
fering (d. s. s. BiUedtelegrafering. SaU
VIII.192). bringe eksplosive Stoffer til at

eksplodere ved Fjærnpaavirkning. ^a-
turensV.1915.123. *Buens og Lyrens Gud,

j

Fjernrammer Phoibos. Recke. ND. 188. 60

endvidere -sansning (Gjel.M.83), -tæn-
ding (SaUVIII.192) ofl. -betjene, v.

(jæmb.) betjene en jcembanebom, som er mere
end 50 m. fra betjeningsstedet. DSB.Bane-
bygn.46. -censiur, en. (skol.) censur af
skriftlige arbejder, foretaget af en censor, der

indsender sin bedømmelse (uden at møde tU
forhandling m. læreren). VorUngdom.1918.
175.

1. Fjerne, et. ['fJBma] 1. br. i best. f.;

flt. (1. br.) -r (Høyen. Breve. 113. Hoffmann.
HR.59). {substantivering af fjern (i forb.
det fjernej ligesom ty. ferne af fem; sml.

Gode, Hele; O, især højtid, ell. poet.) d.s.s.

det fjerne (se u. fjern I.1). Den deilige Loire
kom os imøde fra et uafseeligt Fierne.
Bagges.DV.X.367. *Ud! Udi I I grændseløs
Vidde,

I
Paa Alpernes Toppe, | At ind-

aande Fjernet. StaffeldtJ37. »Vort Hjertes
Higen mod et ukjendt Fieme. HCAnd.X.
467. *Tiberdalen,

|
Der i Fjernets lyse

Taage
|
Sig uendelig forlængde. PaZlf.FJ.

221. 'Aaseme blaaner i Fjernet mx.RichJ.
316. *Over Fjernets vidtstrakte Slette | Gaar
Blikket foruden Skiavke. DrachmJ)M.179.
'(glæden) skal kysse Himlens Fjerner

| med
en Draaberegn af Stjerner. ERode.(BerlTid.
''/iol92LAft.4.sp.3). || overf. (jf fjern 2):
fjern for- ell. fremtid, et Tidsløb (o:

Fr.VTstid), der under de siden paafulgte
stærke Bevægelser mere og mere er traadt
tilbage i Fiemets Taager. Mynst.DrMaria.
3. "maaske i Tidens Fierne

|
Vi mødes skal-

Thiele. Vragst.68. jf. : han (skuede) dog frei-

digt ud i Fjernet og Fremtiden. Thyreg.
Fra afsides EgneJ.(1877).216. II. Qeme,
t'. [ifJBrna] -ede eU. (sj.) -te (Hostr.SD.I.3o8).
vbs. -else (s. d.) ell. (1. br.) -ing (Aakj.SV.I.
159). (af., a/" fjern; sml. ty. (ent)femen, oht.

ferren, oldn. firra; især O, ikke i dial.) 1)
trans.: føre ell. bringe bort; skaffe bort;
skaffe af vejen, han (fandt det) raade-
ligt, strax at fierne den unge Kongesøn
fra hans Fosterfader. Molb.DH.II.174. *Hun
fiemer mig, paa det at hun i Eenrum

|

Kan tale med Fernando. HeibJPoetJV.245.
Thingenes Møder ere offentlige. Dog kan
Formanden . . forlange, at alle Uve&om-
mende fjernes. Grundl.(1849).§69. (et) Smil,
det er ikke som Du maaske tror en Gri-
mace, der fjerner Læberne fra Tænderne.
Buchh.UH.21. vi maa have den skam-
dynge fjernet

j ||
(l.br.) i forb. fjerne

bort ^j/. bortfjerne). *Deres Naade veed
vel af Physiken,

|
At Vandet lukker sig

paa Øieblikket,
| Naar man har fiernet

bort den haarde Gienstand,
|
Som skiller

det. OeM.II.196. Nu skuUe de fjerne (Chr.
VI: kaste^ deres Bolen og deres Kongers
Lig langt bort fra mig. Ez.43.9.

|| (jf. ty.

entfernt; sj.) part. fjernet brugt som adj.:
fjern (1). *En lille Baad, som Sølverbølgen
vugger;

|
Den bringer eder til en fiernet

Bolii:. OeU.SH.66. \\ overf.: faa til at for-
svinde; bringe ud af verden, (han)
giorde sig Umage for at fieme al Mis-
tanke hos ham. Molb.DHJI.192. (kræft) har
ogsaa den for „Lægfolk" kendte Tilbøje-
lighed til at komme igen, selv om den er
fjernet. OBloch.D.U.115. *En Lærers Gjer-
ning . .

I
den kræver Solskin — og Mis-

tros Fjerning,
I

om den skal gro.Aakj^V.

IV. Rentrykt o/, 1922
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1.159. fjerne en uoverensstemmelse
i ||

(overf., jf. fjern 4.1j i forb. m. fra: for-
mindske ens nære forbindelse, fortrolighed

med ell. interesse for noget; gøre fremmed
for. Dette Ægteskab fjernede ham alde-
les fra hans tidligere Forbindelser, ievm.
Uenigheden havde mere og mere fjernet
Brødrene fra hinanden, smst. Folketings-
udvalget har afgivet en Betænkning . .

der fjerner Loven fra Landstingets Affat-
telse. Ugens Tilskuer.1911/12. 97. sp. 1. dette
fjernede ham mere og mere fra hans ung-
doms idealer

|
|| billedl. (jf. fjern 4.2^. San-

sernes og Drifternes Liv (er i den polske

romantik) malt i en saa fjernende Fot-
kortning. Brandes.X.284. 2) refl.: gaa; gaa
bort; gaa sin vej. Moth.F202. *Det høie
Fruetaarn staaer nu forladt . .

|
Den ar-

beidsvante Flok sig fjerner brat,
|
Der for-

hen svæved under Taarnets Tinder. JJawc^.
SDJI.71. *Han fjerned sig med høfligt

Bwk.Winth.(FædreU''liil849.3.8p.2). (som be-

faling:) maa jeg anmode de herrer om
strafc at fjerne sig

j jf: *Til Kirstens
Kilde

I
Afsted, afsted 1

|
Charlottes Lund

sig bag os fjerner. fi^eift.Poef. V.158.
||
(overf.)

enerfulgt af præp. fra: afvige (fra), (i

Valdemars sjællandske lov har vi) en Frem-
stilling af en Del af den sjællandske Ret,
der il^e fjærner sig stærkt fra de ældste
OT^skxiiier.PJJørg.U.28. at fjerne sig fra

sandheden, troen olgn.
| 3) \ i pass. m.

reciprok bet.: gaa bort fra hinanden;
fjerne sig fra hinanden. *venligt de
(o: alvor og gammen) fulgtes til bords og
i strid,

I

nærmedes, fjærntes,
|
byttede

plads,
I
fandt sig i samlag dog I bedst til

jt3LS. Hostr.SD.1.358. O fjernelig:, adj.

(1. br.) som kan fjernes (1). en let fjernelig

Bom. Gymn.1.57. O Fjernelse, en. vbs.

til II. fjerne (1), jf. Bortfjernelse (u. bort-

fjerne 2 slutn.). (han) fulgte en Opfordring
af Ærkehertug Karl . . om at formaa
Kongen til DyvekesFj ernelse .CFalM.0.399.

II Cj/". n. fjerne 2; sj.) bortrejse, intet Men-
neske skulde erfare den sande Grund til

hans Fjernelse. Gylb.VI.179.
||

(sj.) fravæ-
relse, han havde . . ikke tærikt paa, hvor-
ledes han skulde se hende igjen — men
hendes Fjernelse fra Byen gav hende et

særeget Værd. Goldschm.III.274.

t Sjern-glas, et. {efter ty. femglas;

Jf Fjernrør) kikkert. Moth.F202. VSO.

-haand, en. (sj.) d. s. s. -hold; i forb.

paa fjernhaand. AErslev.0meklippen.il.

i 1907).8. O -hed, en. til fjern 1: Hostr.

SD.Il.117. Det er en uhyre Afstand, en
uhyre Fjernhed. XierLX6 7. dybt nede i

Alléen en svagt klingrende Sporvogn, og
længere borte i Fjærnheden det mum-
lende Drøn af den store By. Drachm.F.I.
56. Markman.Fort.79.

|| (jf. fjern 2:) tag
en ren kunstnerisk Opgave for Dem . . et

Stof, som Fjærnhed i Tid og Rum kaster
sin ideale Glorie over. Schand.TF.II.274.
^Fjernhed er en forskønnende Egenskab

— derfor forskønner Afstanden og Døden.
Brandes. II. 156. \\ til fjern 4: Blot den
Maade, paa hvilken de sagde: København!
. . en Fjærnhed i Stemmen, som var det
en By i det Indre af Afrika. JPJac.II.29.
Reklamen og Filmen har nedbrudt den
værdifulde Fjernhed om Skuespillerens
PeTSon.BNeiiendam.Scenendrager.(1915).52.
-hold, et. (1. br.) i forb. paa. fjernhold,

10 paa lang afstand. Siden da er vi kommen
fejden mere på fjærnhold. JCZawsen.Bo^'^'e-
sen.(1895). 285. -identiflcering, en.

(fagl.) identificering af en efterlyst for-
bryder V. hj. af hans fingeraftryk udtrykt i

en (tal)formel. Kortfattet Vejledning i

Daktyloskopi og Fjernidentificering, fl^«-

konJørgensen. (bogtitel. 191 6). Maanedsskr. f.

Politikundskab.1919.7. -ild, en. ^ beskyd-
ning paa lang afstand (jf. -kampj. Kbh.^^/s

20 1904.2.sp.6.
I. Fjeming, en. se Fjerding.
II. Fjeming:, en. vbs. til II. fjerne

(s. d.). Fjemmgs-Tinkel, en. (fys.)
den vinkel, et penduls yderstilling danner med
hvilestillingen. Paulsen.L58.
Fjem-kamp, en. ^ kamp, som føres

paa lang afstand v. hj. af kanoner olgn. (jf.
-ild/ billedl.: den bitre Indignation, hvis
tunge Vaaben ikke tillader nogen Fjern-

30 kamp, men som gaar Samtiden ind paa
Livet. Brandes.III.258. -pnnkt, et. (med.)
betegnelse for den største afstand, hvori øjet

kan se tydeligt. IIøffd.Psyk.2. Panum.644.
t -rer, et. {efter ty. fernrohr; jf. Fjern-
glas) (særlig slags) kikkert. Kikkerter og
FieTuiør. Hallager.331. billedl: *Thi fryg-
telig er Tungsindsblikkets Gave.

|
Hvad

er det? uden Sandheds klare Fjæmrør.
PMøll.1.83. -sigt, en. {vist efter ty. fern-

40 sicht; O, 1. br.) vid udsigt (jf. -syn 1). En
Verdens Herlighed for min Fod— en Fjern-
sigt ind i et Viånnåevlanå. Drachm.X.191.
*Rusk og Taage hver en Fjernsigt sløre

|

Og røve selv det Nære Syn og Form. Becke.

ND.6. t -skrift, en. telegraf. Ørst.1.82.

-skselT, et. (fagl.) jordskælv langt borte.

Stationer til Iagttagelse af Fjernskælv.
BerlTid.Vu 1903. Aft. 1. sp. 2. SofiePetersen.

Geologi.(1917).98. -syn, et. (især m) 1) vid

50 udsigt (jf. -sigtj. Dybt under os Rhinen
. . til alle Sider Fjernsyn, det ene pragt-
fuldere end det anået Baud.JS.197. Man
fatter, at deroppefra maatte der være .

.

vidtrækkende Fjærnsyn. MozartCohn.Van-
dringerilløjalpeme.(1911).3.

II
brugt (billedl.)

som overs, af Perspektiv. Disse Ord . .

synes at aabne et nyt Fjernsyn (Brandes.
Kierkegaard.(1877).263 : Perspectiv^. Bran-
des.II.399. smst.VI.22.

\\
paa fjernsyn,

60 (sj.) paa afstand, alt i Verden forekom
hende saa smaat. Selv Helle (!>: hendes

barn) blev lille og kom paa Fjærnsyn.
BlichCl.FarbrorFrans.(1902).235. 2) evne

til at se langt; overf: evne til at se, hvad
der (samtidig) foregaar paa fjerne steder;

clairvoyance; synskhed, den hele middel-
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alderlige Overtros Fjernsyn og Spaa-
donune, Trolddom og Blænåværk. Bran-
desJ.446. disse hellige Mænd har mærke-
ligt FiæTnsyn.VVed^Kl83. Hvad der var
mest fortjenstfuldt, at levere den haand-
gribelige Paavisning ved en Rejse, eller

at sidde hjemme og udtænke Sammen-
hængen ved indre Fjernsyn fik staa hen.
JYJensJ^G^Oe.

|| jf. fjern 2: (intuitiv) an-
skuelse af fortiden. Erindringen er (olding-

ens) Trøst, der trøster ham med det po-
etiske Fjernsyn. Zi^rfe. VI16. 'Kzi\.(denstore)

synes . . overmenneskelig gammel og ær-
værdig for Fantasiens Fjemsyn.FTcd.fl^.
69. I (med.) brydningsfejl i øjet, som be-

virker, at dette kun ser tydeligt paa lang

afstand; langsynethed (hypermetropi). Sal.

IX.216. -synet ell. (I br.) -synt, adj.

(især (D) w Fjernsyn 2: som kan se langt;

ogs.: synsk, han har . . med bevæbnet Øie
snart fjernsynet opdaget ellers usynlige
Stjerner snart overordentligt nærsynet op-
daget det ellers usynlige Kryb. KierkJX.
269. *Det kom ham underlig fjærnsynt
for,

I
at her var han fordum hjemme.

Børd.KJS. jf.: (han) hørte ud af hendes
Ord sikre Beviser paa en hemmeligheds-
fuld, overnaturlig Fjernsynthed. ^ran-
des.IV.406. H (med.) langsynet. SaUIVJ.1.
O Qemt-, i ssgr. af adv. til fjern 1,

fx. -boende (WinthJfDxgtnJ.94), -liggende

ofl., jf. fjemtfra.
I. Fjem-tale, en. (1. hr.) telefonering.

EHolst.ElektrJI.170. II. -tale, v. (jf. ty.

femsprechen; s/.) telefonere, der varlrjæm-
talt til Kroen om Aftensmad og Natteleje.
Børd.KK.118.
fjemt-fra, adv. fra det fjerne. Winth.

VIII. 9. Stemmer, Alfestemmer, lyde til

mig fjemtfra. Goldschm.VI.425. Éecke.XD.
14. \ som adj.: Jeg vil lytte til Aftenens
fjemtfra Lyde, Sporvognskimen . . ogVogn-
rummel. Bønnelycke. AsfaltensSange. (1918).
193.

FJem-tone, en. (sj.) farvetone over

det fjerne, (malerne Elias Martin og Fahl-
crantz) raadede (ikke) over andre Midler
end Linjer, Forgrundsdybder og Fjæm-
"toner af mere eUer mindre Ægthed. EHan-
nover.SvK.49. sa.E.ol. -værk, et (fagl.)

indretning anbragt i lang afstand fra selve

orgelet, men i forbindelse m. dette, tU frem-
bringelse afsærlige lydvirkninger (ekko-effekter
olgn.}. OrdbS.
Fjersing, en. se Fjæsing.
F^ert, Fjesk ofl. se Fjært, Fjæsk osv.

Fjqs, et eU. (nu kun dial.) en (MothSF
176. MallebyJ219. OrdbS.(sjælL). jf.Feilb.).

(fjmq] Høysg^G.138. best. f. -et ['fjå-'qai,

'fj(oq'af| flt. d. s. ell. f -e (ErzJ17). {ænyd.
fjoge, tadbelig kvinde (jf. Fjove^, sv. dtal.

fjåk, drog, nar, no. dial. fjaak, tosse; maaske
besl. m. sjæU. fjob, taabe (OrdbS.), fjobns
(Junge.), fjobbes (NordsjæUFJJ.o4), fjobet,

fjollet (OrdbS.), sv. dial. :Qåp, no. dial. fjaap,

nar (jf. Fjov^, jf. ty. foppen, narre, eng. fop.

nar; dagL | m. h. t. indskud af} jf. u. Fjols)
person, som opfører sig paa en dum ell. taabe-
lig maade; taabe; dosmer, (især om mænd).
Anti-Spectator.19. We8s.l34. det maatte
være et stortJFjog, der ikke kunde skjære
en Marvebudding for. PAHeib.Sk.lIL70.
i sin Opvæxt gjaldt (han) for et Fjog.
GnmdtvJSaxoJLl29. »Et Fjog af Student,

|

Kun lidet bekjendt | Med det, hvormed
10 en Pige er tjent. Aarestr.lO. Schand.SD.4.
kom ikke nærmere, dit tykke Yiog. Bøyme-
lycke.Sp.18. ofte i sammenligninger:*%\iii2imt-
mand Fop stod som et usselt Fjog, |

Naar
man fra ham hans Skriverkarle tog. PAHeib.
(ForSandhedJJ234). Det hedder ikke: han
taler som et Fiog, men han staaer som et
Fiog; thi Fioget pleier ikke at oplukke
Munden. PEMiilUo6. 'Skal han— en Tæn-
ker—sidde som etFiog?PalM.VI.290. Han

20 staaer der som et Fjog, der Intet fatter.

Kierk.1.239. jeg gaaer . . som et Fjog om-
kring og laaer mig Alting bilde ind. l^r

HolstJOvergangstiden.(1876).20o. | (sjæU.)

person, som vU gælde for at være vittig, men
som det misklæder aldeles. Hdlleby.219. fjog-
agtis, adj. (nu næppe br.) d. s. s. fjoget.

vAphTl759). VSO. Qose, r. ['fjå-qa] -ede.

(a/f. af Fjog; dagl., tsær dial.) opføre sig
som et fjog. Moth.F177. Han staaer og fio-

30 ger for sig, naar han skal tale.FSO. han gaar
og fjoger om.OrdbS.(sjæU.). fjoget, adj.

['qå-qaf] {afi. af Fjog; dagl.) ta abelig;
fjollet; idiotisk. VSO. *Du stiEer Dig
saa klodset og saa fjoget,

|
af Folkeskik

ei mindste Svame\Qeå.AarhuusStiftstidende.
'/iJ813J2.sp.2. hans Væsen har faaet et

floget Præg, i hans Ansigt har fæstnet
ag et imbecilt SmU. KPontP'sychiatrJII.
68. Knagsted anlægger et fjoget Udtryk.

«} Wied.ThuynJ26. hun (d: en halvprostitueret)

var simpelthen forelsket i ham, vilde „ud
af det", ansaa ham for tilstrækkelig ft'oget.

JVJens.EE.68. hertil: Fjogethed. sa.FD.90.
af Mandens Sløvhed, Ligegyldighed og
Fjogethed lod (politiet) sig forlede til at
tro paa hans Uskyld. PoU^/iil908.6. Berg-
stedt.A.36. f Qogr-TOm, adj. d. s. s. fjoget.
Moth.F176. VSO.
Fjol, en. se Fiol, VioL

50 I. Fjolle, en. ['fjrola] flt. -r. {vist opr. side-

form til æda. fol osv., se u. Fjols; især gldgs.)

person, som ikke er ved fvlde aandsevner;
%diot. CCBafn.OldnJSagaerJn. (1827). 109.
en vendelbosk FjoUe er . . aldrig saa fjol-

let som en KoUega andensteds. Goldschm.
VIII. 325. ADJørg.1.329. IL fjoUe, v.

['fjmla] -ede. vbs. jf. Fjolleri, {jf. sv. dial
^oUa, no. dial. fiolla, fjase, spøge; besl. m.
L Fjolle, Fjols; dagl.) opføre sig fjollet;

60 især i forb. m. adv.: bevæge sig ell. optræde
paa en taabelig, ubehændig ell. ubesindig
maade; fjante om; tosse omkring. Han
gaaer hele Dagen igiennem og fioUer for
sig. VSO. hvad fjoller De saadan rundt i

Frisco efter? JVJensJP.241. Den er da ty-
delig nok (o: at du ikke kan passe dine egne
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affærer), saadan som Du gaar og fjoller

lundt EErichs.IKnibe.(1908).56. jf.: hvad
skal I altid fjolle saadan op forl „U-uh,
hvor det er yndigt I" „Æ-æh, hvor det er
deiligtl" Wied.Kna.178. (8j.)^m. obj. og til-

standsbetegnelse: han (bliver) rokket og rullet

og sunget for med sælsomme Ord — kort
sagt, man prøver paa at fjolle ham i Søvn.
CEw.LD.58. Fjolle-frederik, en. (jf.

Bondefrederik; dagl.) fjollet person. Tror lo

Du, jeg sidder paa Kroer og Knejper som
en> Fjollefrederik. Schand.VV.108. EJuel
JIans.De smaaPiger.(1912).56. -liOTed, et.

(dagl.) d. s. VSO. JAnkerLarsen.LivetsUbøn-
hørlighed.(1905).126. -mikkel, en. (dagl.)

d. s. han er en rigtig fjollemikkel!
j Fjol-

leri, et. flt. -er. (dagl.) vbs. til II, fjolle;

især mere konkr.: fjollet opførsel, tale
olgn.; tossestreger. Oversk.II.342. Yi satte

. . et Par Officerer i Land i Spanien: de 20

skulde klare vores aUesammens FjoUeri
ved Doggerbancs med en Bøde. AKohl.
MP.III.167. Lad mig nu gaa, Jørgen .

.

dette her er noget 'F\d)ler\\Wied.Da.297

.

Jeg er endnu ikke rigtig klar over, hvilke
Fjollerier du har vMet dig ind i. Tom
Krist.LA.242. FJollerik, en. se Fjolrik.

FJollerup, propr. [ifjmlWarofe] {dannet

af II. fjolle efter stednavne paa -rup; sml.

Fjanterup ; dagl, spøg.) betegnelse for et (op- 30

digtet) sted, hvor der bor fjollede ell.

taabelige mennesker. *„Hvor er han
fra?"

I

— „Fra FjoUerup, sagtens, derude
paa hanåetl'' Drachm.PHK.100. nej, det
er ikke FjoUerup, Du er kommen til.

Skjoldb.IM.50. især i /br6. ikke være født
i FjoUerup, ikke lade sig tage ved næsen.

Schand.F.305. Terese sendte Faderen et

megetsigende Blik, at han skulde tie, og
den gamle bemærkede det med et Blink 40— Man æ jo'nte født i FjoUerup 1 Tandr.
BS.39. fjoller-vorn, adj. {aff\o\re;jy)
d. s. s. fjollet. Skjoldb.NM.15. fjollet, adj.

[ifjoolai] (jf. SV. fjoUig samt (?) glda. folsk,

oldn. folskr; adj. til æda. fol osv., se Fjols;

sml. fjale(t), I. FjoUe, II. fjolle, fjolret; især

dagl.) egl., om person: ikke i besiddelse
af de fulde aandsevner.VSO. Synet af

denne ulykkelige, jagede Fjollede . . fik mit
Hjerte tU at banke stærkt. HCAnd.XII.176. 50

Af Naturen kan et Menneske være enfol-

dig, eller saa smaat og sammenhængs-
løst begavet, at han maa kaldes fjoUet. Cl

Pet.0.81. Vermunds Søn Uffe (var) Ugesom
fjollet (orig.(1861).8: tosset). JErslev.Fæd-
relandshist.(4.Opl.l870).ll. I det ydre vise de
demente Patienter sig en Del forskjellige

eftersom de ere blot fjollede eller tUUge
uroUge. KPont.Psychiatr 11.15. (nu især) m.
svækket bet: ubesindig; tosset; fjantet. 60

en mie, fjoUet Sko\etøs.Heib.Pros.VII.429.

*LeiebibUothekets rige Skat,
|
(jeg) læste

med en Lyst som var jeg tiollet. PalM.V.
273. Jeg er Uge saa fjoUet, som da jeg i

mit Rusaar rimede Hjerte paa Smerte og
Mø paa dø. Schand.IF.280. *dog var Skur-

kens Stemme groft forsoldet.
|
Men det

har før just gjort en Kvinde fjollet (0:
forelsket). Marton.HB.193. Buris drejede
sig paa Hælen og rakte Tungen ud. —
Hvis nu nogen kom ind, vUde de tro, at

han var fjoUet. JVJens.D.109. Gudbevares
hvor jeg er fjollet, at jeg ikke før har
tænkt paa det. Legeb.II.62. som adv. : *i de
Ting hun bær sig dumt og fjollet ad.
BKall.Overs.afMoliere.II.(1870).227. \\ om
ansigtsudtryk, tale olgn. dum Storagtighed
og en fioUet Air. Oehl.Er.IIL196. *inde
i Kammeret,

|
Med lumsk, fjollet SmiU

|

Han sagde: „Fromme Broder!
|
Kom sæt

jer og hyil.''Winth.HF.238. nu blev Ære-
frygten for (Goethe) tU Karikatur. Sær-
ligt i Berlin naaede den tU Grænsen af

det Fjollede, brandes. FJ.354. (patienten er)

meget støjende og urolig . . fuld af fjol-

lede og forvirrede Fagter. KPont.Psychi-
atr. 1. 120. som adv.: Det lød klangløst,
fjollet som en Idiots Tale. Schand.TF.II.
226. m. svækket bet.: Jagtloven her tU-
lands er i mange Henseender fjollet. Bo-
gan.1.6. \\ i videre anv., i vredesytringer

:

idiotisk; forbandet. Det maa jo dog
komme iaften, det fjoUede Brev. Recke.

ST.41. hvor pokker bliver den fjollede

avis af?
\ Fjollet-hed, en. (især dagl.)

den stakaandede FjoUethed, som Digteren
. . har givet hans . . Repliker Præg af.

Kierk.1.243. underkuet indtU FjoUethed,
udset tU Syndebuk. Brandes.IX.289. Aands-
svaghed omfatter en betydeUg Række af

Grader, lige fra de lettere Former, som
træffes hos de saakaldte Sinker, gennem
FjoUetheden (af Almuen ofte benævnet
Fjantethed) til den højeste Grad, den saa-

kaldte Idioti. SaU1.40. fjolre, v. [ifjcnlra]

-ede. {sideform til II. fjolle; dagl^ d. s. s.

II. fjolle. Hvordan gaar du og fjolrer (orig.

(1876).31: tjalrer; med dine Penge? Zafc

Niels.TF.^24. „Hvor er Kristine?" — „Hun
render og fjolrer rundt med Laust." Wied.
K.63. Fjolre-hoved, et. (dagl.) d. s. s.

FjoUehoved. Det Kryvl . . Di Fjolreho'der!

At skave sig grasat for en søUe Dørs Skyld I

Wied.TK.205. fjolret, adi. [ifjcnlra^ {side-

form til fjoUet, som fjolre ^it II. fjoUe; dagl.)

d. s. s. fjoUet. UnivBl.1.372. *Den fjolrede

Maler, hvad gik der af ham?
|
Behand-

led han Bonden som Kvæg og Kram?
Blaum.AH.143. at lokke Oppasseren til at

begaa en lignende fjolret og selv-befriende
Baaå. AKohl.MP.II.74. De legede Pante-
leg, og hun havde været helt fjoUeret. Fr
Poulsen.L.112. Fjolrik, en. ['fjcol're^^] (ogs.

Fjollerik ['fjmrare^^];. {dannet af II. fjoUe

og fjollet (fjolret) efter ord som Doven-,
Drukkendidrik, jf. Skiderik; dagl.) d. s. s.

Fjols. Saadan en Fjolrik af et Mandfolk,
der tudede og bad for sig. Schand.SexFor-
tællinger.(1886).208. sa.F.454.

Fjolis, et ell. (nu næppe br.) en (Schand.

BS.315. sa.SB.81). [fjml's] flt. d. s. ell. (især

vulg.) -er (sa.BS.104. BHolst.T.46). {jf sv.
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f fioll(er), taabe; maaske sa. ord som æda.
fol, oldn. fol, foli, eng. fool, der gennem oldfr.

fol er laant fra mlat. follis, nar, lat. follis,

blæsebælg (m. h. t. bet.-itdviklingen snU. Vind-
bøjtel^; i saa fald er der indskudt et j, der
har nedsæt, bet., og som især findes indskudt

^fter f og jp m. efterfølgende vokal, se fx.
fjamse, fjaske. Fjog, fjumle, II. Fjæs,
Pjalt, Pjank, Pjus ofl.; mulig foreligger dog
(paavirkn. af) et opr. nordisk ord, se fjale(t)

Il
-s stammer vel egl. fra gen., brugt beshi-

vende ell. som 1. led af ssgr., sml. Bæls; iscer

dagl.)indskrænketell. dum person; dum-
rian. Saa kom han til Akademiet, blev
paffet og haanet af de Ældre. Han var
et Fjols, det meente de A\le.Bergs.PP.118.
bask paa, det er en Snes Aar siden, jeg
var Fjols og troede paa den Slags Kinder-
pulverrecepter, som De begyndte at trak-
tere mig med. Schand.TF.I.221. „Du Kres-
janl Æ de inte din Faer, dér gaar?** —
„Næ, de' æ et annet Fjols I" PuncA.i885.
:24o. bare det Fjols, den Møller, ikke havde
været saa hidsig.Hostr.KG.IIIJ2. Husmæn-
dene var no'en Fjols, at de vUde finde
sig i at æde det tørre Brød, mens vi andre
fik Lammesteg og Rabarbragrød. WiedJS.
207. det forstaar Du Dig ikke paa, dit

søde kære gamle Fjols af Fa'er. ^iars.SJ^.
84. Han var et af de mange Fjols, der
indbildte sig, at de med Dolkestød kunde
gribe ind i Skæbnens Hjul og standse det.

Brandes.Cæs.II.551. || ofte m. atirib. beskri-

vende adj. Troilus, det skikkelige Skind,
det hæderlige Fjols, som var uskyldig nok
til at tro paa kvindelig Bestandighed i El-
skov. BrandesJX.3o. Er I tossede at gøre
det stakkels Fjols Fortræd! ZafeiYtefe.-ff.i4.

Da han for' på fremmede lande, var han
et skikkeligt fjols, som ikke vidste, hvad
der var hvad. iVlføZ/.H.59. Qolse, v. ["fjml-

sa] -ede. vbs. jf. Fjolseri. (afl. af Fjols) t)

(dagl., 1. br.) d.s.s. II. fjolle (j/. fjolre/ Hvor-
dan er det, du sidder og fjolser? Schand.
UrsulasUheld.(1901).76. 2) ^ pudse en ka-
non olgn. ved at gnide den m. haandfladen
og et pudsemiddel. Svedstrup. De Danskes
Vej.(1902).14. DagNyh.Va903.2.spJ.. Schel-

ler.MarO.70. jf: Baadsmanden . . fjolsede
Hoved, Hals og Skuldre (paa en tjæresølet

matros) ind i det ikke synderlig vellug-
tende Stof, som hedder Mastefedt. BerLiisb.
S.89. Fjolse-has, en. (dagl, l.br.) d.

s. s. Fjols. Wied^.221. -hoved, et. (dagl.,

I br.) d. s. Wied.Kna.348. Fjolseri, et.

ffjmlsa'ri'] {afl. af fjolse ell. Fjols; dagl,
1. br.) det at optræde som et fjols; fjolleri.
Ikke noget Fjolseri med sentimentale Om-
skrivninger. Kniven lige i Tyndstegen.
Drachm.FJI.78.

I. t Fjone, en. flt. -r. {til II. fione) taa-

belig person; tosse; fjols. Moth.F178. *Saa
I der stod og gloede paa,

|
I taablige

Fioner. Cit.beg.l8.aarh.(Thott89469.279). II.

t fione, v. {jf. fynsk fjun, tosseri, fjas
(MDL.), no. fjon, fjas, fjona, pusle, fjase,

SV. dial. fjuna, bære sig klodset ad) „at være
tåbelig og gantevorn." Moth.F178.

I. FJong^, subst. [fjcoii] {laant fra fr.
fion, fin (elegant) optræden; jf. H. fjonig;

nu 1. br.) elegance ell. flothed i snit paa
klæder ell. i manerer. Saaledes skal Hatten
nu just bæres med rigtig Fiong.IngXB.
11.105. 'Vil De see, hvilken Fjong (o: om
et halstørklæde)!

\ Jo, den kan give Halsen
ioFaiion.HeibJ*oet.VII.261. hun Kunde med

Klæder, som havde Fjong, blive ganske
pLkant.Ifa4ndJ7.^58.*PaaChristiansborgs
den store Ridebane

i
Hvad Støi og Stiim I

Til Klaphorn og Gonggong
| Sig trænge

frem med Folket Folk af Fjong. Pa/if.FI.
279. stnst.V.16o. ABecke.91. sætte Fjong paa
noget. D&H. II. Qong:, adj. [fjmiiJ uden bøj-

ning, {adjektivisk anv. afl. Fjong; jf. fjonge,
fjongsere; dagl, næsten vulg.) fin og flot af

20 udseende; om person: flot af ydre eU. (især)
klædedragt; elegant (jf. fjongskj. en ung
(mand) i Sømandsklæaning, men Tøiet var
fiint. Snittet hvad man kalder „fjong". HC
And.IV.5. *en Ninon,

|
Der holder sig saa

ung og fjong. ABecke.87. Det er en rigtig
fiong Cavalier, kan du troe. PNJørgensen.
Bevægelse ien Høkerloge. (1849).2 7. BichJII.
149. en lille fjong Frakke med Silkefor.
KLars.Ci.89. „Vi maa have nye Kjoler til

30 det Bal." — „Værs'go"! Bliv bare fjong."
EChristians.MM.84. De havde været i Ha-
ven fra Morgenstunden, kørende derop
nok saa fjong i Wienervogn, saa det
var ingen Sag. KMichXUK.146. i forb. m.
(næsten) ensbetydende ord: *Forsmaa da ei
en Gave, fix og fjong:

| Et Par moderne
Sommerpantalons!PaiM.J r.^65. 'hver en
Pige er fin og ^ong.Schand.Udei Skoven.
(1867).57. 'Der sidder en Herre saa pyntet

40 og fjong
I

Bag Gitteret, oppe paa vores
Balkon. Rantzau.D.Xr.65. TomKrist.LA.83.
fjong^e, V. ['fjmna] -ede. {afl. afU. fjong;
vulg., sj.) Jeg skal tage og grave (en blok
stedmoaersblomster)op. De fionger (o:pynter)
meget sådan i en torhsive. HjortøJU.123.
Fjong-hat, en. [II] (sj.) elegant hat. Hrz.
XV.318. -hed, en. [II] (I br.). Kjolen (var)
et Non plus ultra af Fjonghed. BlochSuhr.
ÆSJ.28. -herre, en. [II] (sj.) modeherre.

50 Heibæoet.Vn.259. fjon^se, v. ['fjmiisa]
-ede. {afl. af H. fjong; vulg., nu s/.) gøre
fjong (jf. fjonge/' især i forb. f j ongse op:
pynte op; fikse op. Her kunde blive nysse-
ligt, naar . . Væggene blev fjongsede Udt
op.Hostr.G.162. Naar De fjongser hende
lidt op, saa faar De Fornøjelse af hende, Hr.
Holst: hun bliver køn, megetkønlEBrand.
HH.167. fjongsere, v. [^mij'se'ra] -ede.

{afl. af n. fjong; vulg., nu sj.) d. s. det
60 gamle danske „Skidenstræde" skulde pyn-

tes op („fjongseres" !) med et nyt Navn.
Bøgh.DD.1870.59. fjongsk, adj. [fjmii's^]

{afl. af I. Fjong; nu næppe br.) d. s. s. II.

fjong. Jeg er virkelig ganske undseelig
over at Du sender mig saadanne store Por-
tioner af Dine yndige Haar, og som san-
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delig ere saa fjonske som muligt. at.l825.

(Reumert.CO.96).
I. Fjor, en. se Fjør.

II. Fjor, subst. [fjo-'r] Eøysg.AG.167.
uden fit. {ænyd. (i) fior, fiur, sv. (i) fjor, fiol,

oldn. (I) fjorQ, mht. vert, gr. pérysi(n), for-

rige aar, sonsfcr. parut; opr.ssg. af rødderne
i fjern og gr. etos, aar || kun efter præp. i

(sml. i Gaar u. Gaar^ og i ssgr.; jf. dog f
fior sommer. Moth.F178. samt \ : 'husker lo

man, at Fjorets Ex
|
kan ogsaa sige: sex:

|

saa ler man nok. Grundtv.PS.lV.154) det

nærmest foregaaende aar; sidste aar (jf.
For-, Overfjorj. hun laae syg af Guulsot
i Fior. Holb.Jep.1.3. *de Buxer, som du
vendte | I Fior, var nu i tu.Wess.d. (den)
sne, som faldt i fjor, se Sne. || efter-

fulgt af navnet paa en aarstid: sidste, for-

rige foraar, sommer osv. Han reiste bort i

fior Sommer. F/SO. i Fjor Efteraar. ievm. 20

FeiU). (u. ifjorj. || udtr. i fjor styret af
præp. lad dette være glemt, siden der i

Reederne fra i Fior ingen Fugle ere at

finde i Aar. Biehl.DQ.IV.361. *Det stod i

Kjøbenhavnsposten for ifjor. Heih.Poet.X.
259. der har ikke været tale om lønfor-

højelser siden i fjor
j
ikke være fra i

f j or ell. t være fra i i\0T(yS0.), (spøg., nu
1. hr.) ikke være uden erfaring ell. fiffighed;

ikke være let at narre; ikke være født i gaar. 30

Assessoren var ikke fra i Fjor, han havde i

en halv Menneskealder plejet Retten. CE
Sim.162. Fjor-, i ssgr. ['fjo-r-] a/" II. Fjor.

O -aar, et. (1. hr.) det foregaaende aar;
sidste aar (jf. II. Fjor). Det opfiskede Kvan-
tum Brisling anslaaes til . . omtrent Halv-
delen af Fioraarets. BerlTid.^Vnl903.M.2.
sp.4. Fjoraarets store Begivenheder sam-
lede det norske Folk. NatTid?*kl906.M.2.
sp.5. 40

Fjord, en. [fjoV] fit. -e ell. (nu kun dial.)

-er (Slange.Chr.lV.53. MR.1808.45L Feilb.).

{æda. fiorth, sv. fjord, fjård, oldn. fjgrQr, eng.

firth (laant fra nordisk); besl. m. eng. ford,

vadested, ty. furt (fx. i Frankfurt^, samt
m. II. fare. Port; grundbet.: overfartssted

||

ordet er i nyeste tid optaget fra nordisk t

de fleste europæiske sprog som geogr. fag-
udtr.) indskæring af havet, som gaar
dybt ind i landet, og som er meget lang i 50

forhold til bredden; spec. (geogr.) om den

af fjældkyster omgivne (norske) fjordtype.

*Hvad haver Æolum tilskyndet Hav og
Fiord

I

Med Vindene at slaa. JSolb.Paars.

19. Baden.(Rahb.Min.l80o.I.6). *leed Ski-

bet varligt i sin stille Fiord. OehLDigte.

(1803).88. »Stimer myldre i den dybe Fjord.
Boye.PS.lV.151. Anders laae . . i Fjorden
og fiskede. Winth.IX.272. 'En Krans af

Hav og Fjord blev lagt |
om Huset, hvor 60

hun (o: Danmark) hor. Drachm.Vag. 231.

Fjord-, i ssgr. ['fjoT-] -aal, en. (især

fisk.) benævnelse for den slags aal, som fanges
i fjorde. Krøyer.III.618. Feilb. -and, en.

\ atling, Anas querquedula L. Kiærbøll.

663. Sal.XVIII.843. -bred, en. (især (9)

VSO. MO. Wied.S.280. -by, en. Tyveriet
var udført i Aalborg . . En Dommer i

Fjordbyen udsendte Anholdelsesdekret.
EkstrabU^lzl921.Aft.3.sp.l. \\ ofte (siden JP
Jac.I1.157) som navn paa en (opdigtet) dansk
provinsby. OBenzon.Sp.64. Wied.BSt.l. Jak
Knu.(E.Begtr.JX.64). -dal, en. (geol.) dal-
strøg fra istiden, hvoraf der senere er op-
staaet en fjord. TJss.DanmGeoU256. -dynd,
et. (geol.) dynd, blandet m. plante- og dyre-
rester, muslingskaller olgn., som aflejres paa
bunden af fjorde. Uss.AlmGreol.56. Cp -sab,
et. en fjords aabning ell. munding ua mod
havet (jf.-munding). Rode.GB.15. -grode,
en. (især dial.) betegnelse for plantevæksten
paa bunden af fjorde, aaer olgn. han kom
tU at svimle ved at see gjennem de mange
Lag af Falskhed i hendes Øjne; det var
ligesom at see ned igjennem Fjord-Grøde,
naar man stangede Aal. JakKnu.LS.56.
Feilb. -hesit, en. (fagl.) Jiest, tilhørende en
for „Fjordene" o: Nord- og Søndfjord i det

vestlige Norge særegen race; nordbagge. Pont.
LP.VIII.130. LandbO.II.101. -kyst, en.

(geogr.) kyst m. fjældomgivne fjorde. Sal.^

VIIL194. -lob, et. De høie Bakker, der
. . strække sig langs med Fiordløbet. Molb.
(MO.).

II
sejlbar rende i en fjord. DenDanske

Lods.(1850).226. G) -mnnding:, en. (jf.
-gah).Andres.Klitf.230. JPJac.lT.233. Pont.
LP.VII.13. -sæl, en, (zool.) gruppe af de
ægte sæler, som holder til paa lavt vand, i

fjorde olgn. Sal.XYII.32. -tang, en. (dial.)

havbændeltang, Zostera marina L. JTusch.
267.351.

Fjor-fol, et. (dial.) føl, som er født
det foregaaende aar. Moth.Fl78. VSO. MO.
Levin.(G.). -g^ammel, adj. ([Q ell. dial.)

som stammer fra det foregaaende aar; aars-

gammel; aargammel (1). Moth. F178. den
fjorgamle Rug. Høysg.S.180. har du glemt,
at „fjorgammel (fode.II.109: Aargammel)
Stads er en gyselig Ting." Grundtv.BrS.212.
Bagger.II.41. JVJens.D.149. (hun) bøjede
sig ned over en Solbærbusk og tog et fjor-

gammelt, tørret Bær med Læberne. And
Nx.M.20. Junge.TJiorsen.134. Feilb. F]Jo-
ring, en. {ænyd. d. s., oldn. fjorQingi, per-

son, som har boet et sted siden sidste aar; afl.

af n. Fjor; dial., nu 1. fer.) afkom af kvæg,
som er født det foregaaende aar; især om
fjorgamle kalve og føl. Moth.F178. VSO.
MO. Fjor-kalT, en. (dial.) kalv, som er

født det foregaaende aar. Moth.F178. VSO.
Junge. MO. -lam, et. (dial.) lam, som er

født det foregaaende aar. Junge. Levin.( G.).
NordsjællF.I.137. f -staldet, part. adj. op-

staldet ell. stald fodret fra det foregaaende
aar. Moth.F178. VSO.

I. Fjorten, en. [ifjo()rd(8)n] flt. -er. som
subst. til II. fjorten (jf. Fjortenerj, om hvad
der gælder 14 ell. paa anden maade karak-

teriseres ved tallet 14 (fx. sporvogn af linie

14). II
spec. <^ i piquet: melding af fire lige

høje kort (som gælder 14 points). 14 (0: 4)

Esser slaar aUe andre Fjortener af, lige-
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som enhver Fjorten, selv den mindste:
14 Tiere slaar enhver 3 Melding af. SpiUe-

bog.(1900).99. II. Qorten, num. ["fjorr-

d(8)n] fjdrten. Bøysg^GJ.43. {æda. fiurtan,

fyrtan, fiughærtæn ofi., oldn. fiortån, eng.

fourteen, ty. vierzehn, got. fidwortaihun;
opr. smsat af fire og ti) tallet 14. 'Ham
fulgte fiorten hundrede Mand. iSform.5D.

143. "paa næste Fredag
| Er jeg fiorten

Aax. BøghJ) 11.79. „hvor gammel er han?"
— „han fylder fjorten (o: aar) i septem-
ber,"

i
et hundrede og fjorten \ fjorten tu-

sinde, nulUoner j Jeg har self eengang gaaet
paa Frierie, men kunde i fiorten Dage
icke hitte paa hvad jeg skulle sige. Holh.

KandstJ.3. PMøllJ.102.jf.u.J)aR2A. gml:
En Fjortendagstid senere. VUhBasm.
BB.I.70.

II
t ssgr., fx. fjorten-aarig,

-aars, (1. hr.) -daglig (Larsen.), -dags-
blad ^-skrift osv.). fjortende, num.
['fjo Tdana] {æda.mvcXanåi, fiortandæ, fyr-

tandæ, oldn. fjortåndi) ordenstal tU II. fior-

ten. den fjortende Nat kom.ApG.27.27. Den
fiortende Dag i Maaneden. VSO. enhver
Syg, som incflægges paa Sygehuset, maa
udleveres hver syvende Dag en Skiorte .

.

og hver fiortende Dag en Nattrøie. JfÆ.
1833J23. Kongedømmet (bliver enevælde)

i Frankrig under Ludvig den Fjortende.
BrandesJ.80. Fjortener, en. ['fjo()r-

danar] flt. d. s. eU. -e. (iscer dagl.) d. s. s. I.

Fjorten.
I. Fjot, et. [f\<nd] flt. d. s. {Jf. no. fjaatt,

enfoldig person, flott, indskrænket eU. pjaltet

person ; oprindelse usikker ; dial.) fjottet per-
son. Saaby.'' FeUb. II. Pjot, et {vist dannet
ved forkortelse a/'Fjottekager; kbh., nu 1. br.)

koU. betegnelse for smaa, bløde kager (tid-

ligere især fem- og tiøresJcager) m. flødeskum,

syltetøj, kræm olgn. Fjot(te)lioved, et.

[I] (dagl., næsten vulg. eU. dial.) taabe; tosse.

D&H. Feilb. Qotte, v. ["fjmda] -ede. (til

I. Fjot) 1) (nu kun dial.) gøre fedtet ell.

snavset; iscer i forb. m. til: fedte, snavse

til. Seel hvor hun gaaer og flotter sig .

.

til.7S0. MO. han fi fjottet Mulen ^o: fik

et godt maaltid). OrdbS.(sjæll.). H (sj.) den
Lykkefølelse, der fjotter Øjne og lodner
Fingre. CDangaard. Kultur. (1905). 244. 2)

(dagl., næsten vulg.) vise mangelpaa sammen-
Jusng (besindighed, overlæg) t adfærd og tale;

fjolle; fjante. Sommetider løber der en
3—4 Ramlere (o: harehanner) efter hver-
andre og fjotter; de har kun een Ting i

Hovedet: Sætteren (o: hunnen). BoganJ.
88. *Ingen Sludder, Lott«,

i
Ikke staa

og fjotte. BlæksprJ.907J24. *Smaa og Store
fjotted' om

|
naragtigt hvorsomhelst jeg

kom. BergstedtJII.73. jf. : (hun havde ikke)

turdet gaa . . ned til det enslige Hus. „Ja,

A troede jo, I laa i Jeres sødeste Søvn,"
forsøgte hun at fjotte sig fra det. ^re^enti.

DN.111. Fjotte-faar, et. [2] (dagl, næ-
sten vulg.) d. s. s. I. Fjot. var det ikke Euthy-
demos han hed, det attiske Fjottefaar, som
bare havde at sige ja eller nej, naar (So-

krates) gjorde sine logiske Hundekunster?
PEBenzon.SBJ19. -gal, adj. [2] (vulg.,

sj.) meget fjottet. *GicrFanden havde Kjæl-
lingen,

I
saa fjottegal hun er. Schand.TF.

IJ.02. -hoved, et. se Fjothoved. -kage,
en. {vist til fjottet i bet. „fedtet"; kbh.. nu
1. br.) iscer i flt.: d. s. s. H. Fjot. -mikkel,
en. (dagl., næsten vulg.) d. s. s. -hoved, fjot-
tet, adj. [ifjmdaO (dial flotten (OrdbS.),

10 fotte(t) (Feilb.), f iottig (EHEagerup.H9)).
{til I. Fjot, fjotte) 1) (nu kun dial.) fedtet;
snavset. Hvo vilde vel røre ved saadan
en flottet Tøs? 7S0. Kvæmd. Føret er
fjottet. Han er fjottet om Munden. OrdbS.
(sjæU.). Vejen er fjotten (o: glat af ælte),

smst. HaUeby.230. (billedl:) Folket lever
efter sine egne Love — men hvad det er
for nogle, det er for det meste skjult

under et flottet, klæbrigt Lag Oplysnings-

20 fernis. Gravl.(DagNyh.''*U1922.7.sp.6). 2)
(dagl, næsten vulg.) til flotte 2: soni viser

mangel paa aandelig sammenhæng i adfærd
og tale; fjollet; fjantet, flane, flottede,

flanevume FTøkener. RahbJ^BJ.o20. den
flottede Tøs (kan) aldrig . . blive en Kone
for Dem. Oversk. 1.272. Chievitz.FG. 207.
„Hurra! Holleufer er bleven flottet!" lød
det . . fra Drengene . . i Gaderne. PontSF.
11.120. som adv.: Troer jeg ikke, Taa-

30 rerne staae hende i Øinene ! . . Bær dig
dog ikke saa fjottet ad. Hrz.V.o8. Han var
saa underlig flottet lykkelig og syntes,

at det var herligt at være i nenaes A^æT-
heå.StuckJllJ291. JVJensJSF.109. | om
handling, ytring osv. *Fomem Taushed,
flottet Latter. Winth.V. 147. den næsten
flottede Replik kan bUve komisk. Brandes,
All.125. den saakaldte „barnlige" Tone,
der er saa usigelig vammel og flottet i

4D en Voksens Mund.^/iudPouk.Ci^o. Fjot-
tet-ked, en. (dagl, især vulg.) til flottet

2. Der gives . . en Charakteerløshedens
Fjottethed, der er rædsommere end For-
standens. Kierk.XIVJ274. BrandesJ.112.

t ^ov, et ^sl. m. sjæU. flob osv., se

1«. Fjog) taabelig tale eU. adfærd; vrøvl.
*Vi tit det lumpne fiou af Qvinde-Mund
maa høre,

|
Som ærgrer vores Sind, og

døver vores Øre. Tychon.Vers. 160. *Saa
50 bliver Raseri kun hørt, | Og Fiov, som

intet duueT.sa.(NkS4'*828b.57). f I^ove,
en. {jf. cenyd. floge, se u. Fjog) fjog; især:

fjoget kvinde. MothJ'179. VSO.
fjnmle, v. ['flomla] -ede. {jf. sv. diaL

flumla, snuble, opføre sig taabeligt; sideform
til fumle; m. h. t. indslaid af ] se u. Fjols;
vulg., I br.) hvis hun var heltud blaa, sad
hun som de andre Naader, og flumlede (o:

fumlede, kludrede) med Velgørenhed. Leop.
M GH.54. fjumpet, adj. ['flomftafj {jf. w.

dial. floms, dum, /cZoisef jjerso?;. flumsed, dum,
fjollet, indviklet, samt flumle, flumsket; vigt-

nok besl. m. fumle og famle; jf. tumpet;
vulg.) fjollet; idiotisk; taabelig. jeg var
dengang saa flompet at troe, at (kongen)
var et høiere Væsen, der ikke som andre
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Mennesker kunde døe. CKrestensen.Livse-
rindringer.(udg.l918).26. ved Bordet . . dér
gloede man sku til Gengæld dobbelt saa
fjumbet og fnisende ned i sin Tallerken.
AKohl.MP.II.262. Peter Romanowitsch be-
høvede sku aldeles ikke at aflevere den
fiumbede Rapport, smst.158. Qoiiiset,
ijmnsket, adj. ['fjoms(g)8^] (jf. sv. dial.

fjumsed, samt (m. h. i. formen fjumsket^
forfjamsket; vulg.) d. s. s. fjumpet. Du maa
jo være fjumsket . . at du sidder og vasker
Fødder, naar det ikke er Lørdag 1 Willy.
Claudine.(overs.l912).161.

F^æder, en. se I-II. Fjeder.
Fjæl, en. [fjæ'i, især prov. fjæl'] (dial.

Fel. FrGrundtv.LK.271. jf. KoH.70). flt. -e

[ifjæ'la] ell. (nu 1. br. i rigsspr.) -le ['fjæla]

(Mynst.Mall.9. Ing.EM.lI.171. MHans.H.
108. Feilb.) ell. (nu kun dial.) -(l)er (Gram.
(ESelsk Skr. III. 312). Goldschm. VII. 66.

Feilb.) ell. (især dial.) d. s. (Blich.I.250.
JPJac.lI.298. JakKnu.S.106. Feilb.). {ænyd.
fiel, fel, æda. i ssg. brofial (se Brofjæl^, sv.

fjol, oldn. fj9l; besl. m. spalte, Fjæld; i rigs-

spr. især i højere stil) mindre stykke fladt,

udsavet træ; bræt (1); især om bræt af ringe
størrelse, tykkelse ell. værdi, du skal gjøre
Fjelene til Tabernaklet af Sithimtræ. 2Mos.
26.15. *Man giorde Guder før af Graa
Steen, Planke, Fidel. Holb.Sat.I.A8r. Naar
jeg behøvede en Fiæl, saa var der intet

andet Raad, end at fælde et Træ, hugge
det paa begge Sider til rette med min
Tømm.er-Øxe.Bobinson.1.108. Lofterne vare
. . af uhøvlede Fjæl. Blich.I.2oO. den Fjæl,
hvortil du støtter dit Hovedgjærde. Hauch.
V.275 (jf. Sengefjæl^. *fast saa nøgen var
min Krop | Som Fjælen, Snedk'ren høv-
ler. PalM.V.200. hun (saa) to Stude for en
Vogn og en Mand siddende paa tvers paa
Bunden af Vognen; thi der var ingen
Fjæller. Goldschm.VII.66. de faa Fjæl, der
vare blevne hængende, da Gulvet faldt.

JPJac.II.298 (jf. Gulvfjæi;. *Nu blev der
Liv bag de bugede Fjæl,

|
Broen var Le-

gem, hvor Svalen var ^\dd\. Aakj.VVF.134.
(I

lille bræt, som fastgøres paa panden af
tyre for at hindre dem i at se fremad. En
Tyr med en Fiæl for Panden. 7S0. billedl:

der henger en fiæl for hans oien (o: han
er splittergal). Moth.F200. *Vi gaae saa
sløve, baade du og jeg,

|
Med Bind for

Øiet og med Fjæl for Panden. Paiilf.JF.

174. jf. u. Bræt 2.1.
||

(dial.) hylde under
loftet, hvorpaa madvarer opbevares, hos hans
Forældre var der altid noget paa Fjælen.
AarbFrborg.1918.39. Feilb.IV.145. }\ spise

-

bræt; trætallerken (jf. jy. Msiåfiæl). at

give vel på fiælen. Moth.F200. nu kun i forb.

som faa, give paa fjælen, (prov.) i bet.: faa,

give en omgang, vil hånd icke (tie), saa giver
jeg ham paa Fielen, og hånd maa spiise

Ferske Tunger hver Dag, det kalder jeg
at have Regimentet og Bnxeriie. Phønixb.
TC.II.Nr.7.3. \\ O ligkistefjæl(jf.Ing.EF.
11.144. HAhlmann.FD.81); i (poet.) omskriv-

ninger for ligkisten: *I disse usle Fielles
Skiul

I
Er lagt Høiædle Friderich Juul.

Tychon.Vers.140. især i forb. fire fjæle:
*Fire Fjæle er den Pragt, ( Hvorudi jeg
bliver lagt. SalmHj.74.7. *Nu gjemmes han
med (sine planer) bag fire Fjæle. J5ei6.Poef.

VIII.84. PEMulU512. Fjæl-, i ssgr. se

Fjælle-.

Fjæld ell. Fjeld, et. [fjæl'l /?«. -e ell

10 t d- s. (Dumetius.III.79. Hauch.SDJI.152.
Winth.X.105). (ænyd. d. s., glda. feld, oldn.

fjall, -fell, eng. fell (laant fra nordisk), jf.
ty. fels(en); besl. m. Fjæl || ordet bruges
kun om fremmede forhold og bruges ikke i

dial. (sml. Esp. 16, u. Bakkaj; jf. Bjerg)
højt bjerg, bestaaende af stenmasser
(navnlig: hvis øverste del er ubevokset,
jf. Bjerg 1.2j; ogs. om en strækning ell.

samling af saadanne bjerge. Holb.DNB.36.
20 TBergman.Jordkloden.(1771).107. Canton

Uris besneede Fielåe. Bagges.DV.IX.422.
*Ei længer Fieldet nøgent steg, | Det var
klædt med Gran og med Birk og Tom.
Oehl.NG.137. *Vaucluses Fjeld fornam Pe-
trarcas Sang. Blich.D.11.120. *Da blir til en
Urskov Lunden,

|
Højen til et dristigt Fjæld.

Drachm.SB.35. *et Fjæld kan sprænges,
og tvinges kan enE\v.Rørd.GK.221. (poet.)

om en klint: *Havet, som med stærke Bøl-
30 ger

I
Skummer mod Stevens hvide Fjeld.

Heib.Poet.III.448. (1. br.) klippetinde: "^Der

stander Idabierget, paa hvis Fieide
|
Man

før saae Løvet lysne. Kilder falde;
|
Nu

staaer det øde, mosbegroet af Ælde. CK
Molb. Dante. 1.86. talem. (nu næppe br.):

Han er som et Field (o: sund og stærk).

VSO.
II

til fjælds, op(pe) paa fjældet.

*til Fields den Bamse homper. JFms.3 7.

Kudsken seer ud som en Bierg-Mand og
40 sidder som tU Fields en Min oppe i Luften.

Klevenf.BJ.160. Oehl.Aml.204. Aarestr.8.

da de i Norge var steget op til Fjælds
om Natten og dér saa Solen staa op.
KLars.SA.15. ^stenmasse, hvoraf et fjæld
bestaar; klippe

(jf.
Grnndiiælå). med stærk

Haand drager (bjergmanden) Malmen frem
af det haarde Field. Mynst.Oehl.7. Kirkerne
der staae som hugne Kampesteen, hver
af dem er et Stykke Field. ÉCAnd.VII.92.

50 Paa henved V» D Mil træder Fjældet over-
alt frem i mægtige KxiYleT.NCRom.Læse-
bog.III.(1887).253. Fjæld- ell. Fjeld-,
i ssgr. ['fjæl-] (nu næppe br. Fjælde-, se u.

Fjæld-braad, -græs, -kant, -klint, -kløftj.

(især GJ ell. fagl.) af Fjæld || af de mange
ssgr. er (foruden enkelte dyre- og plante-

navne) udeladt en del letforstaaelige
, fx.

-afsats, -bestiger, -bestigning, -blomst,

-bygd, -bæk, -dal, -egn, -fos, -hytte, -kyst,

60 -luft, -plante, -rand, -skrænt, -spids, -sti,

-strøm, -stykke, -vandrer, -vandring, -vej

ofl. -aas(, en. (jf. Bjergaasj. Bagges.DV.
IX.239. Schand.O.II.150. -arve, en. ^
plante afkodriverfamilien, som vokser i det syd-

lige Norge, Androsace septentrionalis L. Mentz
O.Bill.l08. Baunkiær.Flora.^222. -ben, et.
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(med.) d. s. s. -del. Kaper? O -be, en. Moth.
F147. *Slættens Søn begriber ei | Denne
Fieldboens Styrke i Tanker og Lemmer.
Zetlitz. (Bahb.TilskJ 795.163). OeU.XlI.67.
-bonde, en. (nu 1. br.) Moth.Fl47. Field-
bonden skulde vantrives, om Synet af en-
hver grøn Dal fristede ham til at bytte Bo-
lig.NordBrun.(Bahb.LBJ.394). Bagges.D Y.
XJ21. Krøyer.Erme.

\\
hertil: Fjældbonde-

dans. HøysgJS.ol. VSO. -brod, en. (no. fjell-

brodd; no.) 2( edderkopurt, Ayithericum L.
*TU Fieldebraad staaer Qvægets Hu-Nord
BrunJD.44. f-brud, et. d. s. s. -skred. Land-
huusholdnings-SelskabsSkrifter.I.(1776).480.
-bryn, et. (1. br.) kant af et fjæld. Es.57.5
(Lindberg), de have Hjærtelag til at styrte
Herren ned fra Fjeldbrynet. KF ViborgJ)e
fireEvangelier.(1863).o48. f -bunke, en.
a Aira alpina L. Viborg. Pl.(1793). 24.
-bnsk, en. ^ stedsegrøn prydplante, Epa-

i

navn paa en del af tindingebenet, som er det

haardeste ben i det menneskelige legeme; py-
ramiden (pars petrosa); fjældoen. SalJX.46.
-drifil;, en. /i. br.) bjergværksdrift. TroelsL.
De tre nordMrødrefolk.(1906).9. -drossel,
en. % en nordisk drosselart, sjaggeren. Tur-
dus pilaris L. S&B. -dne, en. \ klippe-
due. Columba livia Gm. Kjærbøll.390. BMøU.
DyL.II.179.

Fjælde-, i ssgr. se Fjæld-.
Fjæld - effn , en. Heib. Poet. II. 128.

Schand.O.II.147. C3 -fin(ne), en. (jf.
Bjergfin(ne), Fjældlap^ person af det pri-
mitive nomadefolk i Nordskandinavien (mods.
Søfin(ne);. MothJ'147. VSO. MO. TroelsL.
1.65. -flok, en. (egl. no.) 2( Polemonium L.
JTusch.175. MentzO.Bia.82. Sal.VI.657.
heraf: Fjældflokfamilien (Polemonia-
ceæ). smst. -fras, en. {ænyd. fælfros, fe(i)l-

fras, ogs. m. bet. „slughals" ; jf. mnt. villevrås,

ty. vielfrass, laant fra nordisk, men om-
tydet efter viel, meget, og fressen, æde; til

oldn. fress, hankat; zool.) rovdyret jærven,
Gulo Itiscus. Fjæl(d)fras: KielsenJLæreb.i
Naturhist. I. (1802). 38. CKiølbye. Naturhist.
(1821).21. Lutken.Dyr.105. Sal.XIL135.
Fjældfros: smst. fFelfråds: MothÆ83.
t Felfrods: smst.F129. Filfras: Bajf.
(1784).415. Saaby.'' -fme, en. S( en især
i Norge alm. stenbræk, Saxifraga Cotyledon
L. (jf. Bjergfrue^. VSO. -gaas, en. \-
vildgaas, som lever i det høje nord. Bemicla
leucopsis Bechst. Kicerbøll.645. -gang, en.

(1. br.) i) bestigning af et fjæld. VSO. MO.
2) sti over et fjæld. Moth.F147. -saTl, en.

(1. br., jf.-væg). Fomede forsvinder Vejen
om en Fjældgavl og efterlader blot et

svimlende Byh. AndAx.SD.242. -ged, en.
(zool., 1. br.) alpestenbuk, Capra ibex. Oehl.

NG.276. Larsen, -græs, et. (f Fjælde-.
Apot.(1791).59). 1) (1. br.) græs, som vokser

paafjældene. VSO. VThist.(GæaJ847.201).
2) (især no.) ^ islandsk mos, Cetraria is-

TV. Rentrykt »/, 1922

landica L. JTusch.127. Apot.(1791).59.
-grævling, en. (zool.) et ffnaverlignende
hovdyr, sotn lever i fjældegne ; klippegrævling,
Hyrax Hermann. Sal?VIIIJ.80. -gaeng-
er, en. if. grønlandsk overtro: betegnelse

for en død mand, som man tror stadig lever

paa fjældene (en krivitok). AaIbs.F.37.
-hare, en. (zool.) sneJiare, Lepus timidus.
HauchJI.319. BøvPJ.104. -hestehov, en.

10 3( hestehov, som vokser i fjældegne, Petasites

frigida Fr. MenUO.BULW. I. -hej, en.
(nu næppe br.). et yderst skiønt, malerisk
Landskab, sammensat af fire mangefarvede
Yie\åhøie.Bagges.DV.XM9. II. O -haj, adj.

(1. br.) høj som et fjæld; meget høj. PEMiiU.*
506. 'fieldhøje MxxreJ)rachm.SÉ.97. sa.TJD.
15. t Ijældig, adj. {jf. ty. felsig samt bjer-

fig)
om egn, landolgn.: opfyldt af fjælde;

I ipp e fuld. VSO. (u. Fieldagtig;. Fjæld-
20 kaabe, en. (no.) 3( en slags l^efod, Alche-

milla alpina L. VSO.jfJTusch.ll. O -kam,
en. lang, skarp fjældryg. Moth.Fl47. Hauch.
V11.485. PalM.VI.212. *Du (o: Bjørnson)
sang — og der lyste en større Dag | nd
over Fjældkam og lavest Tag.Stuck^D.
175. -karse, en. ^ Cardamine bellidifolia

L. MentzO.BiU.155. -kast, et. {(efter) no.;
1. br.) kastevind fra fjældene. MothJ'US.
VSO. (skibet) foer igennem Vandet, helt

30 ind under de høje, stejle Forbjerge, hvor
Fjeldkast larmede og tog Livtag. EMikkels.
JD.44. -kat, en. (nu næppe br.) en slags
vildkat, som lever i fjældene. Moth.ConvF'45.
VSO. -kUnt, en. (\ Fjælde-. Pram.(Sk
Vid.XIV.16)). f/.&r.;j7. Bjergklint;, »stand-
ser hans Trin

| En nedstyrtet Fieldklindt,
hans Arme den h.<R\e.sa.Stærk.59. Bagges.
DVJX.365. *Den trætte Maage finder knap
en Plads | Paa bratte Fieldklint for at

40 hvile sig. Hauch.DV. 1.197. -klippe, en.
(sj.) (han maatte) krybe over store Field-
kUpper. OeU.VS.23. -kleft, en. (^f Fjælde-.
Søtoft.T.155). BaggesJ)V.IX.337. OehLNG.
101. Stuck.SDJ.76. -knaus, en. {fra no.
fjellknaus; 1. br.) (lille) fjæld, der ligner en
knold. NaturensVJ.913.230. KnudBasmMS.
IJ.07. -konge, en. (poet.) if. overtroen:
konge over de overnaturlige væsener, der bor
i fjælde. Pram.Stærk.87.241. »Fjeldkongen

M lokked mig i Bjerget ind. Hauch£K£7.
GJ -land, et. land(strækning) m. (mange)
fjælde. GaUlæa er et Fjeldland med de
herligste Græsgange. Ørst.VI. 179. Molb.
Dagb.80. -lap, en. d. s. s. -fin(ne). Sal.
XI.504. -li, en. (ogs. -lid(e);. (1. br.). og-
saa Bjørnen mødte man af og til, naar
man steg op paa Fjeldlierne. Hauch.IL313.
AErslev.Ørneklippen.I.(1906).34. -lys, en.
(no.) 3( en slags troldurt, Pedicularis fiam-

60 mea L. JTusch.162. VSO. f -log, en. ^
Allium nigrum L. Olufs.(MO.). TMøUer.
Haugebog. (1808).205. -mand, en. (nu
næppe br.) mand, som bor i en fjældegn;
fjældbo. MothJ'148. »Stærkodder (bcerer)

frem, hvad en Fieldmand kan byde | Sin
velkomne Giæst. Pram.Stærk.21. -mark,

70
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en. (1. br.). *af den larmende Sø |
Den is-

klædte Fjeldmark opstigeT. Blich.B.II.71.

Sal.lX.607. -melbær, en. 3( Ardosta-
phylos alpina. Frem.DN.227. -mo, en. (no.)

2( en slags pil, som vokser i fjældegne, Salix
herbaceaL. JTusch.214. VSO. -mois, et, en.

MO.
II

vist spec. om Lichen rangiferinus L.

;

rensdyrlav (no. fjellmose^. Hauch.IV. 286.
-pryd, en. 3( stedsegrøn, buskagtig plante
(i dei nordlige Skandinavien og i arktiske

egne), Diapensia lapponica L. Viborg.Pl.

(1793).43. MentzO.Bill.122. hertil: Fjæld-
prydfamilien, Diapensiaceæ. SaWIII.
181. -ribis, en. Sf Ribes alpinum L. CVau-
pell.S.59. Sal.I.609. -ris, en. ^ halvbusk, til-

hørende alperosefamilien. Azalea procumbens
L. Sal.VII.1018. -rose, en. (no.) S( d.s.s.

-frne. JTusch.218.338. Sal.VI.658. tP -1TS»
en. Slange. ChrlV. 212. de krumme Field-
rygge, og sammenstødende Biergtoppe.
Bagges.NK.292. Drachm.UD.265. -rype,
en. \ Lagopus alpina Nilsson (jf. Dalrype ).

Hauch.V.63. Kjærhøll.419. -r«ev, en. (zoot,

1. br.) polarræv, Vulpes lagopus. Frem.DN.
463. NaturensV.1913.226. -simmer, en.

3f navn paa en fjældplante af rosenfamilien,
som har nogen lighed med simmer (anemone);
rypelyng, Dryas octopetala L. Warm.Frøpl.
308. Frem.DN.44.\fjæld»k,adi. [fjæl's^]

d. s. s. fjældig; billedl.: *Livets fjeldske
|
og

mosedragne Egne. Marton.HB.56. Fjoeltt-
skred, et. (f -skrid. Moth.F148. VSO.
Oehl A.312). (især QP^ nedstyrtning af store

klippestykker (jf. Bjergskred^. MalLSgH.
517. Hauch.II.402. JVJens.Br.27.jf .-Knut
Hamsun kom ned fra sit Norge og fyldte

det literære København som et Fjæld-
skred.Jørg.Liv.II.37.

||
(sj.) sneskred; la-

vine. *Sneebolden triller hurtig ned fra

Bierget,
| Forvandlet til det frygteligste

Fieldskred. Oehl.XI.5. f -sknd, et. d. s. s.

-skred. Ligesom en stor steen ved field-

skud løsnes. Dumetius.III.42. -stavn, en.

(ænyd. fieldstafn, -stang, -stav, filstrang;

oprindelse uvis) \ ^) (nu næppe br.) grøn-
irisk, Loxia chloris L. Moth.F148.200. VSO.
2) (bornh.) nordlig nattergal, Luscinia philo-

mela. Kjærhøll.289. AndNx.PE.1.236. *En
enlig Fjældstavn hulkede i Natten ud
sin Fine. JVibe. Konkyljer. (1919). 13. Esp.
73. -strog, et. (1. br.) strækning ell. række

af fjælde; fjældegn. Hauch.II.315. Chri-

stensen - Schmidt. Overs. afEuripides. I. (1875).
229. -stne, en. (især om no. ell. isl. forhold:)

hytte, som anlægges i fjeddene for at tjene som
herberg for rejsende. TroelsL.1.98. Lov(Till.)

Nr.8^y*1894.§21. -syge, en. (med., l.br.)

d. s. s. Bjerg-sygdom, -syge. Hag.IV.121.
-syre, en. ^ Oxyria diaynaL. ELindgrenéc
Bentzien.Kjøkkenliaven.(1878)1 71. MentzO.
Pl.173. to -so, en.Ing.EF.XIII.140. Schand.
O.II.149. -tindfe), en. (især poet). Pram.
Stærk.61. HauchMfB.174. -top, en. VSO.
PLMøll.BS.6. Schand.SD.117. CO -tragt,
en. tragtformet snævring ell. kløft i et fjæld
ell. ml. to fjælde. Ing.EF.III.215. *Ned i

en Fjeldtragt farer du,
| Hvis Snevring-

fylder dig med GYVi.PalM.VII.30. -vaage,
en. \ den laaddenbenede vaage, Archibuteo
lagopus. BøvP.1.378. -Tand, et. (1. br.)

vandløb ell. sø blandt fjælde. MO. *det vilde
Fjeldvand | Forlanger mangt et Offer.
Hauch.G.53. BMøll.DyL.II.355. -vidde,
en. næsten kun om no. forhold: vid, forholds-
vis jævn strækning oppe paa fjældene. Bo-

10 senb.1.24. Den vilde Ren strejfede den-
gang som nu om paa de høje Fjeldvidder
ligefra Hardanger tU Nordkap. TroelsL.I.
48. Ottosen.VH.1.49. -væg, en. et fjælds
bratte side(flade). *Fjeldvæggen skraaner
stejl og hTat.Blich.DJI.189. Hauch.V.158.
HuAnd. VII. 225. MozartCohn . Vandringer i

Højalperne.(1911).25. tO -vætte, en. (1. br.)

overnaturligt væsen, som mentes at bo i fjæl-
dene (jf. -konge^. (han) blotede til Diser

20 Og Fjeldvætter, paa det de skulde skjænke
ham Held. Hauch.II.293. HolmHansen.Vi-
kingeblod.(1879).ll. -em, en. (1. br.) \-
*Fjeldørnen (Blich.D.I.15: Ørnenj svinger
sig

I

Over min Granneskov. Blich.D.^1.76.

jf. vAph.Nath.II.322. -orred, en. .ff ørred^

som lever i fjældenes vandløb, Salmo alpinus.

Sal.XI.360.
I. Qæle, V. ['fjæ'lal -ede. {æda. fiælæ,

fialæ (jf. perf. part. folginn. Éarlevistenen

io (Wim.Run.I.cxxjr)), sv.dial.ijåla, oldn.fela,

stærkt V., got. filhan, begrave, jf. oht. bifel-

han, se befale; jf. Fjælster || ordet bruges i

rigsspr. kun poet. ell. i højtidelig (især puri-
stisk) prosa, men er e. br. i dial. (MDL.
HjælpeO. Esp.72. Feilb.))

1) skjule; dølge (2.i). l.l) i alm. Sorø
Saml.I1.193. VSO. 'ved sin Barm saa from
og blød

I

Hun hendes Ansigt fjæled.TTm^L
VI.15. *Her, af sit Gravkammer fjælet,

|

40 Oldingen boer. PaZM.7JII.i5^. (han) på-
stod . . at man i klosteret fjælede . . kong-
ens fjender. ADJørgJI.151. (skoven) dæk-
ker Øerne . . Fjælet i den er alle Skovens
Dyr. JVJens.NG.23. hun maatte fjæle Ho-
det under Dynen. AndNx.DM.162. (1. br.) i

forb. m. over: *Jeg sidder hvileløs og
stirrer ud | i dette Mulm, som stakket
fiæler over

| al Livets Kvide. S^mc&.S.^^.

Il overf. *Et Ord har jeg mælet, I og Ang-
50 eren griber mig.

|
Dybt var det fjælet

(„gemt"),
| skjult indtil nu | i en Fold af

min Hu. Gjel.Br.47. jf. (spøg.) : den Butik,
hvor han . . fjælede sine konstneriske
Længsler og Drømme. DagbU^/il891.2.sp.3.

II
ordspr. hvad .der fjæles i sne, kommer

op (Breum.FS. 24: flyder; i tø. Mau.1577.
AndNx.PE.1.286. Den hitter bedst, som
selv har fiælet. MO. jf Grundtv.PS.VII.
500. JKattrup.Jæmhatten.(1908).113. \\ m.

60 h. t. tyvekoster: være hæler, den Konst at

stjæle og fjæle er daglig i Tiltagende.

Grundtv.Myth.36. æ-dspr. (nu næppe br.):

den, der fjæler, er lige saa god som
den, der stjæler, „hæleren'' er lige saa god

(o: skyldig) som „stjæleren". Moth. F201.

VSO. t « forb. fjæle og dølge med, se
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I

dølge sp.o^^. iJl) refl.: opsøge sig et

skjul(ested), ly, dækning olgn.; gemme,
skjule sig. *livi fiæler du dig selv for-

inden lukte Børe? LThuraJ'oet.299. 'Den
lyse Sol har fjælet sig. GnindtvJ'SJJ42.
*^æler Jer her hagBi^e\Blich.DJIJoO.
Blishønen fjælede sig mellem Rørene. JV
JensJfG.9o. bUledl: *din Tanke fjæler

!

Sig bag din Tausheds Sky.Winth.ILo3.
Skæbnetroen . . har fjælet sig herinde som
en ond Trold. Eriksholm£.ll. jf.: (i ordet

viering hinde) muligt fjæle sig (o: ligge

gemt) et dunkelt Oldtidsminde fra den Tid,

da Pagten maaske var bleven viet ved,
at Parret lagde Haand paa Gudehovets
Ring. TroelsLJX.163.

|| (1. br.) i forb. m. adv.

(uegl.:) 'de Skygger de svæve med lette

Fjed,
I
og fjæle sig, skræmt, under Krattet

ned. DrachmJPHKJS. »Ved Elven hist jeg
fjæled

I
mig ned i skønne Tanker. sa.VS.42.

2) (dial.) fylde ell. stoppe noget i noget
andet den ene Haand samlede ind mens
den anden fjælede i Munden— hele Næve-
fulde ad Gangen. AndNx.DL.37. Esp. 72.

II. fjæle, V. [ifjæ-la] -ede. (afl. a/"Fjæl;

jf. III. filte; nu kun dial.) forsyne ell.

beklæde ni. fjæle. MothJ'200. Volde bro-
derede med slige fiælede Katte . . kunde
(ikke) holdes u-overvindelige. Holb.DHJL
181. Feilb.

III. fjæle, adj. se ^ale(t).

Fjæle-, i ssgr. 1) ttl Fjæl; se u. Fjælle-
t ssgr. 2) til I. fjæle, -les:, en. (dial.) d. s. s.

-skæg 2. MothJ'201. VSO. MDL. f -ort,
en. d. s. s. -sted. JKaalund.Møen41722)JL3^.

-skæe, subst. (dial.) i) d.s. s. Blindebuk 2.

Moth.F201. Feilbjyj.45. 2) børneleg, hvor
alle deltagerne gemmer sig undtagen een, som
skal finde de andre; skjul. MDL.681. Kvæmd.
•sted, et. (13 ell. dial.) skjulested; gemme-
sted. *Hand saåe saa grant, at Falskt, ei

Fiæl-Sted kunde have. Tychon.(McS4°828a.
195). (jeg) smuttede hen paa det bevidste
Fjælested — bag Julianes Seng. BlichJII.
617. PalM.VIL83. BreumJFS.262. Feilb.

Fjælle-, i ssgr. ['fjæla-] jf.: udtales
FiæUe.F50. (ogs. Fjæle- [ifjæ-la-]; /.&r.Fjæl-,

fx. Fjæl -hylde (JPJac.1.226), -skammel
(Bregend.HB.189), jf. u. Fjællekasse; til

Fjæl. -bod, en. bod af fjæle, især: til fore-

visning af gøgl paa markeder olgn. (jf.

Bræddet€ater;. Fjæle-: MothJ"201. Heib.
PoetJ.376. Schand.SF.251. Fjælle-: Lng.
EF.XIIL3. HCAndJ.410. Eierk.V.192.

||

hertil: Fjællebod-mand (Oehl£H.22), Fjælle-

bods-løjer, -spil (MO.), -stakke ofl. -bro,
en. bro, sammentømret af fjæle. Fjæle-:
VSO. JPJacJ)UJ84. Skjoldh.KH.28. Fjæl-
le-: MO. Saaby.'' -giilT, et. (især dial.)

bræddegulv. VSO. MO. Feilb. -have, en.

(dial.) sidestykke i vognfadingen. MilTeknO.
72. Feilb. -nytte, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-bod. Moth.F20L EahbÆJIL84. Oehl.SH.
40. MO. -kasse, en. (1. br. Fjæl-. Aakj.VF.
169). (især dial.) kasse af brædder; især om
vognkassen, fadingen. PontJFJJ.34. Skjoldb.

G.45. jf.: Vognen var en lille lav Fjælle-
kasse, der syntes at maatte skrive sig fra

Hedenold. Pont.EtEndeligt.(1904).7. -ki-
ste, en. (1. br.). (den døde) laae i den snevre
Fjælekiste. HCAnd.L39. Pont. F. IL 160.
•loft, et. (nu 1. br.) bræddeloft uden gips olgn.

Moth.F201. MO. en Fattigs Levnet under
et Fjælleloft (Chr.VI: fiele-tag;. Sir.29.26.

-pose, en. (foræld.) stor ølkande af træ.

10 MothJ'201. Tid8skr.f.KunsiindustriJ889.72.
-skor, et. (jf. -bod, -hytte;.FSO. JPJac.
L164. -tag, et. (sj.) Sir.29.26 (Chr.VI;
se ovf. u. -lort;. -TOgn, en. (i^er landbr.)

vogn, hvis fading bestaar af fjæle. Fjæle-:
VSO. IngXBJ.4. Hostr.SJ.4sc. Fjælle-:
Winth.V.125. AndyX.DM.89. SjællBond.
129.
Fjælster, et. {æda. fialstær, skjule-

sted, SV. fjålster, pølseskind (jf. I. ^æle 2);
20 dannet afl. fjæle ligesom Hylster af hylle;

foræld., 8;.) skjulested; skjul. Hvo som
ligger i Skyel, og røver nogen vejfarendis
Mand, og søger dermed Fieister, og døller
saadan Gieming, hånd er Stiemand. Di.
6—16—1. *Saa (Athene) tåled, da traadte
hun ind i den dæmrende Grotte,

|
Og efter

Fjælster hun søgte med speidende Blik.
Wilst.OdJIJS.

I. Fjær, en. se I-II. Fjeder.

30 II. uær, adj. se fier.

III. f Qær, adv. (glda. d. s., sv. flår (i

når och ^år;. oldn. (sj.) fjar (alm. fjarri;,

en^'.far, oA^.fer; seri<ierett.fiem;j/.fjermer)
d. s. s. fjern, t ordspr.: ved hove som ved
ild, ej for fjær og ej for nær. MothJ'202.
VSO.

I. Fjære, en. ['fjæ'ra] (sj. (efter no. dial.)

Fjøre. PontJF.lJ.63). {ænyd. d. s., sv. dial.

fjåra, fjora ofl., no. dial. ^øra, oldn. fjara;

40 besl. m. fjern) 1) f ebbe; lavvande. Moth.
F202. 2) (nu kun dial.) det stykke af strand-
bredden, som overskylles ved højvande, og
hvorfra vandet trækker sig bort ved lavvande;
forstrand. man spadserer i Fiærren langs
Havet, naar Ebben har været. SuhmJV.183.
BarfodM.75. der (er) under de stejle klippe-
vaegge en smule underland eller fjære.
KKålund. Island. IL 59. Warm. DP. 1. 134.
*Så har vi nået Oktober,

| og Fjæren iser

so til. MylErich. Is. 151. Der stod engang et
strandet skib ude paa „fjæren" (o: paa
Læsø). DaniaJIL15. KnudRasm.MSJ.204.

II. Qære, v. se I-H. fje(d)re.

Fjære-pist, en. (nu næppe br. -fist.

VSO.). {af I. Fjære; andet led vistnok efter-

ligning af fuglenes lyd, jf. no. pist, pip, hvin)
"^ stor strandpiber; præstekrave, Ægialitis
htaticula L. vAphJKathJI.316. KjærbøU.445.
Sal.ni.687.

60 F^ærsing, en. se Fjæsing.
F||ært, en. [fjæ'rd; fJBr'd; fJBrd] flt. -e(r).

(ænyd. glda. f(j)ært, sv. fjårt, no° dial. ^art,

jf. oldn. fretr, ty. furz, nt. fort, furt
(jf.jy.

fort;, ^r. pordé; vulg. ell. dial. (FeilbJL.305.

IVJ45. Kvæmd.)) egl. Jiandlingen at fjartt;
ogs. om den udgaaende luft; hørlig „vind".

70*
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At lade en Fiert sa&e.VSO. Jeg (o: vor-

herre) har selv skabt ham (o : en abe)
— af en forvildet Fjært i min Bukse-
lomme. J.TOd^a;.rPP.J(64. (spøg.:) Vi har
vel nok hørt (kanotierne) knalde, hva'
Kammerat? sikken en Fjært de ku' ^ræ-
steTelBobLHans.EP.139. især i forb. slaa
en fjært, slippe en vind; fjærte. *Han
intet giøre kand, tør neppe slaa en . . .

|

Før han maa spørge først om det er hende
kiært. Holb.Paars.205. VSO. Saa haler han

i Bukserne og slaar en stor Fjært. AndÅx.PE.1.194. II
som (spøg.) betegnelse for no-

get meget ringe ell. slet intet. 'Hånd det skat-

ter
I

For 1000 Ducater, | Som ey er værdt
|

Een fiert. Cit. beg. af 18. aarh. (NkS4'> 821.

103). *Ja tit mand strider for det, som ey
meer er værdt,

|
Ey meere vigtigt er, end

denne Ruuses . . . Holb.Paars.155. alle ren-
der som Narre efter hverandre, og faar

ingenting, og den, der bliver sidst i Ræk-
ken, faar enFiæTt.AndNx.M.69. \\ ordspr.:

t der er ingen frue sa bært (se u. bjærtj,

hun vil jo have sin pisse fiært. Moth.F203.
(efter PLaale.nr.2ål. jf. Mau.2440). fj ær-
te, v. ['fJBrda, ifjæ'rda] -ede; vbs.jf.¥']ært

{glda. d. s., "sv. fjårta, jf. oldn. freta, oht. fer-

zan, nt. furten (jf. jy. torte); besl. m. oldn.

frata, ty. farzen, furzen, gr. pérdein; dial.

(Feilb.I.305.IV.145) ell. vulg.) slippe luft ud
af endetarmen paa en hørlig maade; slippe
en vind (jf. fise). *hand ved Bryllups Bord
og Disk

I
Heel u-forskammet fierter. Cit.

ca.l725.(NkS4°820.102). VSO. MO. (han)
rider . . frem paa sin fjertende Ganger.
Pont.LP.VII.6. En af (de unge bønder-

karle) gav sig med vild Dødsforagt til

at fjerte højt og aabenlyst, de andre
samlede al deres Energi og sekunderede
med hver sit Tordenskrald. JFJews.iV^H.
109.

II
i videre anv. *Jeg lugter Muldets

Aander,
|
der fjerter kaadt og sagte. Sv

La.HjG.91. denne lusede Pjaltekræmmer
(o: den prøjsiske bjergfyr), der staar og
fjærter Luften fuld af muggen Dunst. Aakj.

VB.173. Har du læst den sidste ladning
skørteduft, som feministerne har fjærtet

ud over os, jeg mener: „Danske sommer-
nætter?" Hjortø.K.65. || ordspr. (nu næppe
hr.): at fiærte gør glad hierte. ifof/i.F^O^.

Mufi fiærter ei som hest, uden røven refner.

smst.F203.
I. Fjæs, subst. (besl. m. I. Fjas, j/". mnt.

vase, visevase; smj!. fjæske) unødig larm
ell. besvær; staahej. Hånd har så megen
fiæs derom. Moth.F203. Er det værdt at

giøre saadan Fiæs af? VSO. nu kun (dial.)

i forb. m. Fjas, m. tilknytning til og i lign.

bet. som Visvas: Fies, Fiasl (Lieb.DQ.II.

149: Blæse være; med alle Basilios Kon-
ster. Biehl.DQ.III.183. Theresa er mit Dø-
benavn, uden Fiesfias og Krinkelkroger
af Naader og Dohas. smst.41. Feilb.I.303.

IV.145(u. tiis-tias).

II. Fjæs, et. [fjæ-'s] flt. d. s. ell. (1. br.)

-e (Zeppelin.Fr.lOO. Bønnelycke.MM.43) ell.

(1. br.) -er (OMads.GU.3. ChrEngelst. Kon-
gen af Illyrien.(190S).108). (laant fra eng.
face, jf. fr. face, lat. facies, ansigt; m. h. t.

indskud af j se u. Fjols; jf. Gefjæs; vulg.)

nedsæt, betegnelse for ansigt, de, som i sør-
gelige Stæder, hvor de skulle græde, lade
begge Mundkrigene hænge, giøre et hes-
ligt og uædelt Fiæs. So)-øSamlII.55. 'De
Smedde de grine af svarten Fiæs. HSneed.

10 (Rahb.LB. 1.263). du sætter et løjerligt

Fjæs op, og skjeler paa mig. PAHeib.Sk.
11.15. *Nu er jeg lystig atter,

|
Men det

er Satan til Lyst,
|
Naar paa Fjæset staaer

Latter,
|
Men Helved i mit Bryst. Winth.

IV.2. Djævlenes Fjæs vare ret frygtelige.
PMøll.11.64. *Vel tusind Fjæs jeg saae
rundtom i Skarer,

|
Af Kulde blaae. CK

Molb.Dante.I.205. *Rusten og Soden, som
Grovsmeden faar,

|
kan vaskes af Fjæset

20 hageiteT.Drachm.VT.422. En holder ikke
ud at sidde her og se paa dit sure Fjæs!
Wied.L0.1?l. De kender nok .. hans elsk-
værdige Fjæs, naar et eller andet ikke
passer ham.. AHenningsen.E.27.

|| (jf. An-
sigt 4.2J om hele personen: For Mo'er hun
la'er sig da snyde af hvert skilt Fjæs (o:

friseret butikssvend). Bang. L. 102. || billedl.:

Viig bort afsindige Meningsløshed med
dit smilende Fjæs. Kierk.Vl.345. som en

30 elskende fandt jeg hundrede Forklaringer,
hvergang Tvivlen viste sit grimme Fjæs
for mit Blik. AKohl.MP.IlL176. Misundel-
ses gustne, onde Fiæs. Breum.HH.69.
Qæse, V. [ifjæ'sa] (ogs. fjese. Moth.F

203). {ænyd. fjæse, føse; til dial. fjæser,

f\øseT,trævler (Kalk.1.838. Moth.F203. VSO.
MO. Esp.73);jf. Fis (2), H. Fase; nu sj.) om
tøj olgn.: trævle; flosse. Moth.F203. Silke-
tøimed ophævede Blomster vil gierne fiæse.

40 VSO. MO. fjæset, adj. ['fjæ-sa^] (f fjø-

set. Sort.Poet.73 ; jf. dog bornh. fjosuer, laad-

den, dunet (Esp.73)). {æiiyd. fjøset; j/. fjæse;

nu 1. br.) flosset. Moth.F203. deres flæsede
Paruquer, der skal fløye om dem som et

stort Rocke Hod fuld af Blaar. KomGrønneg.
1.88. de plettede, fjæsede og flossede Gang-
og Sengklæder. Bist.J.32.

Fjæs-Qas, subst. se u. 1. Fjæs.
Fjæsing, en. ['fjæ'sen] (nu 1. br. Fjær-

sosing: VSO.BMøll.DyL.III.114. f Fersing:

Moth.Conv.F40). ftt.-er. {ænyd.iersing, fier-

sing (Kalk.I.*59), oldn. fjprsungr; besl. m.
gr. perknos, mørkfarvet, og Forel) ^ ben-

fisken Trachinus draco L. (j/!. Dragehoved 5).

vAph.Nath.II.319. Krøyer. 1. 56. Han har
stukket sig paa en Fjæsing, som han fandt
meUem Stenene i 'Baaåen.l)rachm.STL.94.
BøvP.III.531.
Fjæsk, et. [fjæs^] uden flt. {laant i sidste

60 halvdel af 19. aarh. fra sv. fjåsk, travlhed,

jag, vigtigmageri; til fjæske; 1. br.) uægte,
falsk ell. skabagtig optræden ell. tale;

tant; humbug; om tale: sludder; pjat.

Christian den Niende (er ikke) en Ven af

utidige Ovationer og tomt Fjæsk. Bøgh.

DD.1865.47. han kunde have spyttet Ta-
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leren mellem Brillerne tU Tak for hans
Fjæsk. Schand.BS.429. saa gik det løs med
Ordner og Titler og Bevillinger . . De (radi-

kale er) som Klippen, der staar urokkelig
midt i alt dette Fiæsk. Tilsk.1915JI.482.
l^æske, V. ['fjæs^g] -ede. vbs. jf. Fjæsk.
(t rigsspr. laant i sidste halvdel af 19. aarh.

fra SV. fjåska, vimse om, være travlt beskæf-
tiget, gøre sig vigtig, afl. af sv. fjåsa, vise

overdreven artighed (jf. bomh. fjåska, trippe.

E8p.72); besl. m. I. Fjæs; 1. &r.) vise over-

dreven ærbødighed, velvilje olgn. ; krybe (for).
Slappelse af mandig Selvfølelse, fjæskende
Undersaatlighed og andet krybende Uvæ-
sen. Hejmdal.^/el869.1.sp.2. en Festivitet,
hvor der blev fjesket for Ministeriet. Øst-
sjæll.Folkeblad.VBl877.2.sp.2. Hun var . .

Genstand for en hemmelig Rædsel og en
offenlig fjæskende Underkastelse.^ø^/tJ'r.
403. han vilde ikke pynte sit Knaphul
med en rød Nellike eller slutte sig til den,
der fjæskede med Bonapartisterne. Dagbl.^U
1890.2.sp.4.

Fjer, en. (ogs. Fjor. VSO.) (genopt. fra
A.S.Vedel i sluin. af 18. aarh.; oldn. fj^r,

liv, got. fairhwus, verden; foræld^ liv; i

forb. fj ør og fæ, liv og gods. Liv og Gods,
Fiør og Fæe. EwJII.337. Som en Meene-
der, der har ført Avindskjold mod Riget,
miste han Fiør og Fæ, Gods og Liv. Oehl.
ErS.314.

^

FJere, en. se L Fjære.
Fj«s, et. [fjø's] {laant fra no. fjøs, af

oldn. fjos; egl. smsat. af Fæ og Hus; sml.
Bagers, Bryggers, Nøds ; 1. hr. og kun om no.
forhold) stald for kvæget: kostald. vAph.
(1764). JBoesen. Snorre Sturlesøn.(1879).31.
jeg var heldig nok tU at slippe ned i Fjø-
set og derfra over i Stalåen.Scharling.Sverre
Præst.(1888).199. BerlTid.^VioWW.Søndags-
Till.l.sp.5.

fj«8e, fjeset, se fjæse, flæset.

L Flaa, en (Moth.F235. Saaby.'' Esp.
78. Thorsen. 135) ell. et (OecMag.V. 356.
VSO.). [flå-'] (i bet. 2 ogs. Flo (VSO.jf.Feilb.
ti. 1. flåde;, Flæ (MDL.120. JTusch.325.
Feilb.IV.149)). flt. -er eU. (nu kun dial.)

flæ(e)r (OecMag.V.356. Esp.78)ell.(sj.) d.s.

(se u. bet. 2). {cenyd. flaa, flæ, sv. dial. flå,

flå, no. flaa, no. dial. flæ(a) (f.), flydholt,

flæe (n.), fyrrebark; oldn. flå; vistnok besl.

m. n. flaa) 1) (nu kun dial.) bark, som
flaas af træer, især birke- eU. naaletræer.
VSO. JTusch.325. ogs.: inderste bark paa
træer. Moth.F208. JBaden.Gram.34. 2) (dial.

og fisk.) stykke bark (jf. u. Flaad 4.2 og
Flaadholt;, træ, kork olgn., der fastgøres til

kanten af garn ell. vod for at holde det oppe
ell. angive dets plads; flaad (4.2). M0U1.F
235. OecMag.V.356. Bawert&SGarlieb.Born-
holm.(1819).263. Baden.JurO.I.151. (kvin-
derne) spandt til de fem Fiskegarn, som
Mændene knyttede, og snittede Flæene til

af Kork og Tv2e.Kidde.H.330. MDL. Feilb.
(u. 1. flådej. Thorsen.135. jf. : Hollænderne
giør sine smaa Fisker-Floe eller Flæer

af Vox og Tælle smeltet tilsammen. Oec
Mag. V.358.

li. flaa, V. [flå-] Høysg.AG.140. præt. -ede
['flå-(a)39] paH. -et ['flå-'(8)f] smst.89. vbs.

-ning ell. f -ing (vAph.(1764)). {ænyd. d. s.,

æda. fla, oldn. flå, eng. flay; jf. (hud)flette)

1) fjerne hud ell. bark af noget. 1.1) m.
obj., der betegner det, hvorfra hud ell. bark
fjernes || m. h. t. døde dyr: berøve huden

10 ved at krænge den af. man skal flaae
Brændofferet. 3MosJ.6. (jeg) besluttede at
flaae (løven), om jeg kun var sterk nok
dertU. Bobinson.1.45. At flaae en Stud, Hest,
Ræv, Hare, Aal &.VSO. Bedre at steges
end at flaaes, men galt begge Dele, sagde
Aalen, da den sprang paa Panden. Drachm.
KK.116. At tage Bælgen af Pelsvildt kal-
des at strejfe, om andet Haarvildt siges i

Reglen at flaa. VigMøll.EJ.188. || m. h. t
ja mennesker. (Ziska) befoel, at man (efter

døden) skulde flaae ham, og af hans Hud
giøre en Tromme. Eolb.Hh.1.344. om straf
ell. mishandling: (et) af mine barnagtige
Anslag (var) at blive Missionair i Æthio-
Eien eller et andet Sted, hvor jeg kunde
aabe at blive flaaet for Troens Skyld.

Etc.VIII.41. Feilb.IV.151. || m. h. t. legems-
dele : beskadige ved hudafskrabning, hans
Ben (var altid) flaaede, fordi han altid

30 skulde ride efter Hoffets Kalecher. Schand.
IF.245. et Par knækkede Ribben og Flaa-
ninger af Haandfladerne (o: som følge af
motorkørslen). HKaarsb.(Pol.^*/7l920.7.8p. 3).

II (nu sj.) m. h. t. træer olgn.: afbarke.
Plaar nogen anden Mands Eegetræer, som
staa i Skoven. £)Iy.6

—

17—25. At flaae en
Green, Piil, et Birketræ, &. VSO. han var
saa tyk, med et Ansigt som et flaaet Græs-
kar. JPJac.J7.58i. t.^ m.h. t. det, der fjer-

40 nes; kun i forb. m. præp. af (jf. afflaaj
||

m. h. t. hud: de Athenienser (straffede) dem,
som flaade Huden af en levendes Veder.
Holb.NFJ.150. FrHom.PM.56. AUe de Dyr,
jeg skiød, flaaede jeg Huden af, og for-
varede den. Bobin8onJ.113. overf. (nu næp-
pe br.): d. s. s. flaa 2.2. Holb.PaarsJ68. 200
Rigsdaler, det er jo at flaae Huden af sit

Herskab. sa.JejjjrJi.i.
|| (nu sj.) m. h. t.

bark: Moth.F207. VSO. MO.
50 2) overf. brug af bet. I.1: behandle (en)

ilde. (m. person-obj. ell. som vbs.). 2.1) O i

alm. Den tale lød i mit øre: „der er kun
én mand her i landet, som kan vove at
sige sligt, vi andre vilde blive flåede".
ADJ0rg.EB.l88. 2.2) (dagl.) kræve ublu
ydelse ell. betaling af en; trække op; ud-
suge; udplyndre (jf. u. bet. is). Moth.F207.
Tode.(Bahb.LBJI.430). »Bliv ikke bange,
jeg VU ikke flaae jer. Oehl.A.224. Grundtv.

60 Saxo.II.273. lade sig snyde af Kuske, flaa
af Kræmmere og hudflette af Hotelværter.
EBrand.Bes.19. 0Bung.SS.29. ("spø^.

:j Naar
vi ligefrem blive flaaede, er vi da ikke
nødte til at gaae ud af vores gode Skind.
HostrJ)D.93. || i forb. m. præp. for. at flåe
en for penge. MothJ'208. Bergstedt.A.201.

\[
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(if. bet. 1.2 og 3; nu næppe br.). dette Brev .

.

skal flaaePenge af mig. CBernh.NF.IV.222.
2:3) (dagl.) kritisere skarpt; rakke ned.
Hostr.SD.I.llO. Tops. III. 144. (Disraeli)

holdt . . en timelang Tale, i hvilken han
flaaedeWhiggerne med voldsomme Spotte-
Tier. Brandes.iX.360. „Saa, Børn", sagde
hun, — „la' vos saa høre nytl" Og saa be-
gyndte Flaaningen. Wied.S.218.

3) (dagl) overf. brug af bet. 1.2: rive;
flænge, (især intr. ell. m. obj. og flg. adv.).

3.1) m. h. t. klædningsstykker olgn., der helt ell.

delvis krænges afsom en hud \\ i forb. m.præp.
af. Moth.F208. Det falder dog ikke os
Damer ind at flaa Handsken af, hver Gang
vi siger Goddag eller Farvel. ForÆawd.*Vi
1905.1.sp.5. strømperne sidder saa stramt,
at de maa 'flaas af

j \\ i forb. m. adv. op,
(især dial.) smøge op. Feilb. 3.2) trække
(af ell. i stykker) paa hensynsløs maa-
de. Kongens Trælle . . flaaede Klæderne
af Sigurd 3a.T\.(h'undtv.Snorre.II1.347. naar
Tribunen var forladt, (maatte folk) styrte

5ig over det røde Klæde, slaas om det,

flaa det og hver især redde en ubrugelig
Pjalt som Sejrs-Trofæ.rroeZs.ZI7.i.90. Hun
flaaede Konvoluten op og for Linierne
igennem. Bønnelycke.MM.llO. Telegramre-
daktionens Medarbejdere flaar Telegram-
merne ud af Budenes Hænder. Da^iVj^ft.'Vs

1922.6.sp.2. (1. br.:) Først samlede de pænt
de Bær op fra Plænen, Fuglene havde
flaaet ned (fra kirsebærtræet). AndNx.DL.
.37. Kærligheden er saa brutal. Kærligheden
flaar os med, saa vi sjasker i Hælene paa de
forbandede Kvinder og glemmer alt andet,
der er meget bedre og smukkere. Jifa^^ntts.

EK.19.
II

i forb. m. præp. i: rive i. Han
stammede nogle uartikulerede Skældsord,
flaaede i Hæftet, kylede det henad Gulvet.
ChK3erulf.GU.i9i. (jf bet. 2.2:; mine Kredi-
torer flaaede i mig værre end Hedninger.
Muusm.FP.7, \\ flaa og flintre (i), se

flintre 1.

Flaad, et ell. f en (Moth.F237). [flma]

Høysg.AQ.137. (ogs. skrevet Flod. — f Flot

(i bet. 4.2; efter nt. ell. no. flot; jf. u. Flaad-
holt). Stibolt. SF. 37). best. f -det IflmQ'dt]

flt. d. s., best. f. -dene [iflcn^'ana] {æda. flot,

fedt (AM.), samt(?) i forb. a flot, ('om kvæget:)

under omstrejfen (SkLov.9.3), oldn. flot, fly-

den, fedt, som flyder ovenpaa, flydholt, oeng.

flot, hav, holl. vlot, tømmerflaade, mnt. vlot,

flsde, ty. dial. flott, d. s. ; besl. m. flyde, jf.
I. Flaade, I. Fled, I. Flod, I. Flot, I. Flotte,

Flud, I. Fløde)

1) (nu 1. br.) i olm. som vbs. til flyde:

flyden; løb. Moth.F237. Rendestenene
maa holdes rene, paa det at Vandet kan
have frit Flaad. FSO. MO. *trods alle Tå-
rers Flåd

I
jeg båret har min tunge Lod.

Blaum.Sib.193. (jf. bet. ^:) *Men Pigebar-
net . .

I

Er styrtet ned på Loen fra et

Stænge. | Har siden, ilde tilredt, ligget

længe —
|
om Hoften Hævelse med Flåd

-af Pus. smst.54. (jf. bet. 3 slutn. :) naar en

qvinde haver hendes blods flod (1871 : sit

Blod-Flod; mange dage. 3Mos.l5.25(Chr.
VI).

II
billedl. (jf. Flud;. I sin Stræben

efter det lange Flod, den brede Liniefø-
ring i sin Digtning. VVed.D.48.

2) {efter ty. fluss; jf. Flus) f flydende
tilstand, spec. m. h. t. smeltning, visse Jem-
Ertzer bringes let i Flod. Kraft.VF.177.
vAph.Chym.I.418. \\ m. konkr. bet, om stof, der

10 sættes til ertser olgn. for at fremme smelt-
ningen; flusmiddel, smst.

3) {efter lat. fluor; „Nu lidet brugeligt."
MO.) sygelig ell. abnorm afsondring og
udflyden af vædske, slim ell. materie
fra en legemsdel; ogs. (konkr.) om det, der
afsondres. Hvosomhelst af Aarons Sæd,
der er spedalsk eller haver Flod (0: go-
norrhé).3Mos.22.4. Holb.Berg.83. *hand har
sit Øre

I
Forstopped slet med Flod. Heif.

20 Poet.191. Høm.Moral.I.90. dem, som med
Flod eller Kræft i Ansigtet ere ilde til-

VGdte.PAReib.TJS.39. Brandes.Volt.II.44. \
om vædske, der afsondres i næsen ved (stærk)
graad: Nødig vil den henfarne Sjæl drikke
Flaad og Taarer, som Slægtninger udgy-
deT.MHamm.Sak.^(1879).196.}i\idin2i2id,
(med.) afsondring af slim ell. materie fra de
kvindelige kønsorganer. vAph.(1759).192. OL
Bang.T.421. KPont.Retsmed.I.107. Skjoldb.

30 A.99.
II
(bibl.) menstruation. Blod af hendes

Flod er paa hendes Kjød. 3Mos.l5.19. Hen-
des (0: Jerusalems) Slæb er plettet af

Flaad. ACLars.(StSprO.Nr. 99. 31). jf Begr.
1.9.

4) om ting, der flyder paa vandet. 4.1) (nu
1. br. i rigsspr.) d. s. s. 1. Flaade 1. Moth.
F237. *hist en (hob mennesker)

\
Omflyder

paa et Flod af sammenbundne Vrag. Bag-
ges.ComF.97. De gik alle ned til Rhinen,

40 hvori der ved Enden af et langt og bredt
af svømmende Planker sammensat Flaad
(Bagges.DV.IX.130: Flaade; laae en liUe

Sluppe.sa.L.JJ.i75. (Odysseus) skulde pløie
Verdens-Havet . . paa et Flaad, han selv
havde tømret. Grundtv.BrS.306. Blich.IV.
439. de stillede (matrosen) ud paa et Flaad
i Havnen så nøgen, som han var født til

Verden. Gravl.0en.16. jf: jeg (laa) paa
det lille farverflåd på søen. ADJørg.EB.

50 14. 4.2) d. s. s. LFlaa 2; ogs.: dobbe (1)

paa fiskesnøre. VSO. Paa hver 5 Favnes
Distance (af linen, hvormed der fiskes laks),

anbindes et Flot af Kork, eller Flotholt.

Stibolt.SF.37. Fiskeren . . retter urokke-
ligt sit Blik paa Floddet. Kierk.I.152. det
var en .. Fornøjelse at se Floddet paa én
Gang blive uroligt og forsvinde i Vandet
og saa trække en stor Aborre op.Hostr.

Er. 1.28. Landbo. 11.453. Små ruUer af

60 birkebark finder endnu i vore dage an-

vendelse som flod eller flydholter for

fiskenet. Aarb.1903.191.

5) (jy-) hvad der er udfældet ell. op-

slæmmet af (flydende) vand. Feilb. (vandet

trækker) sig tilbage fra Engene og efter-

lader i den gamle Vandstandsljjiie et Lag
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Flaadd af Tang, Rørstumper og Fjer af

Søfugle. SkjoldbA^?.
I. Flaade, en. ['flååa] (tidligere ofte

skrevet Flodc. j Flodde. MothJF237). flt. -r.

{ænyd. d. s., glda. flodhe (Rimkr.), oldn. floti,

eng. float, tømmerflaade (tv. flotte er laant

fra romansk); besl. m. flyde, jf. Flaad, II.

flaade)

1) af bjælker, planker eU. brædder dannet
flade, der kan flyde paa vandet og an-
vendes i forsk, øjemed; tømmerflaade (jf.

Flaad 4j) | som fartøj: Jeg vil lade leege
(cedertræerne) i floderne (1871: i Flaader^
paa h&vet. 1Kg.5.9(Chr. VI). Skulde Flaa-
aen gaae i Stykker, da tillades Flaaderen
at samle den saxavaen.Schytte.IR.II.éOS.
HaUager.61. Den Kiøbmand bragte Tøm-
mer i Flaader fra Pomem her til Byen.
VSO. MO. Engang vUde han derover og
tømrede sig en Flaade af gamle Bræder.
Goldschm.VIIl.224. spec. som redningsmiddel

for skibbrudne: OpfB.^11.520. Sal.'VIII.
199.

II
som skibbro, del af flydebro olgn.

BaggesJ)VJX.130 (se u. Flaad 4j;. Flyde-
bromateriellet bestaar af Flaader, der er
fuldt færdige Brodele, saaledes at de ved
en simpel Sammenkobling danner Broen.
Feltarb.71. y til brug ved badning og svøm-
ning (jf. Bade-, SvømmeflaadeJ. Tops.II.
63. De nåaede ud tQ Badehuset og krav-
lede op paa Flaaden, som bar det. Wied.S.
163. I til brug ved arbejder, der ikke kan
udføres fra landsiden, fx. kalfatring af skibe

olgn. VSO. Scheller.MarO. | (nu 1. hr.) til

brug ved vask, farvning olgn. vAph.(1764).
166. if.: Piger skyller Tøj heime på Va-
skeflåden. Eidde.Vandringer.(1920)12.

||

(dial.) kasse til tørvedynd, dannet af fire

tylter fjæle. Feiib.

2) samling af skibe (uden for ssgr. olgn.

i reglen kun om krigsskibe); ogs. om luft-
fartøjer (Jørg.Overs.afBenson. VerdensHer-
re.(1909).234), især i ss^. Luftflaade (jf. u.

Eskadre 2). 2.1) antal af (krigs)skibe, der
sejler eU. er bestemt tU at sejle sammen (i reglen

om større antal af (større) skibe ;jf. : har mand
nogen Tid hørt en Keyserlig Residentz
Stad . . uden Flode eller i det ringeste uden
GaMeiGT? Holb.Kandst.il. 1. om det ham
anbetroede Antall Orlog-Skibe er 15, eller

derover, (hvilket reignes for en Flaade).
SøkrigsA.(17o2).§l. Naar Antallet af større
Kampskibe overstiger 6, bruges Beteg-
nelsen Flaade i Stedet for Eskadre. SaZ.

VI.98. se ogs. Deling 2j, Division 3.4, Eska-
dre, Flotille^. JJud.44. den Danske Flode
laae for Anker. E.olb.Søhist.103. der kryd-
sede Floder paa Oceanet og i det Middel-
landske liav.FrSneed.IIIl.276. En for-

cenet Flode af engelske, hollandske og
svenske Skibe lagde sig paa Rheden.
Mall.SgH.137. *Kongedyb bar |

to kæm-
pende Flaader. Hostr.VV.63.

|| om samling
af handelsskibe (især til indbyrdes forsvar).
DL.4—7—3. VSO. BadenJurO.Ilol.

\\ f
holde flaade, holde følgeskab; sejle sam-

men (jf. Flaadeholdery. de raskeste Sei
lere tog Svøftet ind, for at Skibene kunde
holde Flaade. GrundivSaxo.III.219. saJ'S.
V.44. (være) i flaade med, (nu næppe
br.) (være) i følge, i selskab med. Jeg har
mødt hende engang i Kongens Hauge og
engang paa Frederiksberg, altid i Flaade
med Grosserer Golåsacks. BlichJI.364.

\\

overf.: En Flaade af smaa Skyer drage
ipforhi.VVedJt.30. 2^) samtlige skibe. Ser

ejes af en stat eU. et selskab | om et lands
samtlige krigsskibe (ofte i best. f.): *(han
synes) At Sø- og Land-Etaten jo | Paa
bedre Fødder stode, | Hvis Kongen vilde
ham betro | Sin Krigshær og sin Flode.
Falst.148. Bagges.NK.277. Kjøbenhavn var
afbrændt og Floden deels brændt, deels
taget. JJPaludanJ]r.90. officer i flaa-
den, søofficer. Sal.'VIIlJ99. flaadens

20 leje, se Leje. (emb.:) flaaden, spec. som
fællesbetegnelse for det personale og mate-
riel, der er underlagt orlogsværftets ekvipage-
mester. Sal.*VIII.199. I om et lands samt-
lige handelsskibe, jf. Handels-, Koffardiflaade

Il
om et privat selskabs skibe: (det forenede

dampskibsselskabs) Flaade bestod ved Ud-
gangen af 1915 af . . 134 Dampskibe. Sal.'V.
503.

IL flaade, i-. ['flå-9a] (tidligere ofte skrevet

» flodc. t flodde. MothJ'237). -ede. vbs. -ning.

{ænyd. flode, no. dial. flota, oldn. flota, eng.

float, nf.flottenM/.I. Flaade, fløde) 1) frans-
portere (noget) ved at lade (det) flyde i

vandet (jf 1. Flaade i). MothJ"237. (han)
lod hugge om Sommeren paa de I*yre-
næiske Bierge, for at faae (træerne) flo-

dede hort.FleischerJS.358. Herhen (o: til

Joppe) lod Hieram Cedertræet til Tempel-
bygningen flaade. Ørst.VI. 183. Et af de

40 vigtigste Transportmidler i Bjergegnene
er Flaadningen. OpfB.^IV.429. Firkanterne
(af den gennemsavede is brydes) løs fra hin-
anden . . og flaades i den aabnede Kanal
ved Hjælp af Hager til Bredden. Familie-
vennen.1879.144. Breum.FS.223. Lignende
Opmærksomhed (o: med tørring) kræver
flaadet Træ, naar det tages op paa Land.
Wagn.AT.478.

||
(poet.) overf: »Løvet

| sig
flaader paa Aaen høstbrunt og gulnet.

50 Stuck. II. 381. 2) (især dial). føre over
vand v.hj. af en tømmerflaade. Feilb.

Flaade-, i ssgr., i reglen a/" I. Flaade 2;
kun de vigtigste ssgr. er medtagne ndf, ude-
ladt er fx. Flaade-afdeling, -budget, -chef,
-magt, -mandskab, -manøvre, -materiel,
-stævne, -batteri, et. [I.l] (foræld.) ^ ^
flydende batten. Sal.VI.736. -bro, en. [I.l]

flydebro, der er sammensat af eli. hviler paa
flaader. MUC(mv.VII.480. MO. -brænde,

60 et. [1.1] (nu næppe br.) brænde, der fra
skoven flaades ned til indskibningssted olgn.

VSO. MO. S&B. -bygger, en. 1) [I.l]

(sj.) person, der forstaar at sammensætte en
tømmerflaade. MO. S&B. 2) [1.2] O bygger
af krigsskibe. Gerner (var) en al Europas
ypperste Flodebyggere. 3faH.5'6r^5. -de-
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monstration, en. Jii den handling, at

en magt for at give sine krav eftertryk ell.

vise sit kampberedskab lader sin flaade ell.

eyi del deraf vise sig i ell. i nærheden af en
anden magts farvande. PoU^lal922.8.sp.5.

-forening, en. forening, hvis formaal er

at vække forstaaelsen af flaadens betydning,

virke for dens fornyelse olgn. SaWlII.200.
-forer, en. 1) [I.l] (fagl.) fører af en
tømmerflaade (jf. -mand, -skipper, Flaader,
Flaadførerj. Han fortalte mig om Flaade-
førernes Liv, især oppe i Bjærgfloderne.
Gjel.Mi.76. 2) [I.2.i] (sj.) anfører, chef foren
krigsflaade. Flaadeføreren (var) Komman-
dør Sjøblad.iV^CiJow.Zæse6o^.IJi.fi887;.i95.
-havn, en. (1. br.) havn, hvori en flaade
kan finde tilhold (jf. -station^. SaUVIII.
200. t -holder, en. ^ skib, der sejler

nogenlunde godt; ikke usædvanlig godt skib

(jf. holde flaade u. I. Flaade 2.i^. Harboe.
MarO.477. S&B. jf.: Jeg havde aldrig
været flittig, men som Søemændene sige,

været en temmelig god „Flodeholder",
eUer holdt mig iblandt de, som hverken
var de første eUer sidste. JJPaludan.Er.37.
-inspektor, en. ^ ;^ (foræld.) søofficer,

der har det hverv at inspicere flaadens større

skibe før og efter et togt: generalinspektør

for søværnet. ResoU/tl852. SaVVIII.200.
O -leje, et. d. s. s. -station. Indsejlingen
mellem Forter og Flaadelejer var tilpas

vidtløftig tU at mv^onerQ. AndNx.PE.iII.
39. AKohl.MP.III.148. -mand, en. [I.l]

(nu 1. br.) d. s. s. -fører 1 (jf. Flaadmandj.
VSO. -meister, en. [I.l] (nu næppe br.)

person, der leder tømmerflaadning. Schytte.

IR.II.406.
Flaader, en. {af II. flaade 1 ; jf. Fløder

;

1. br.) d. s. s. Flaadefører 1. smst.408 (se ovf.

u. I. Flaade 1.x).

Flaade-revn, en. .^ (jf. -skue^. S&B.
-skipper, en. [I.l] (nu næppe br.) fører

af en tømmerflaade, der er forsynet m. mast
og sejl. VSO. -skne, et. (1. br.) d. s. s. -revu.

Fle.nsbA.^^U1893.2.sp.l. -station, en. J,
plads, der benyttes som fast tilholdssted for
en flaade. Wolfh.MarO.502. SaUVIII.200.
Flaad-feber, en. [3] (nu næppe br.)

forkølelsesfeber (jf -hoste). Moth.F238. Kon-
gen ville reist fra Slesvig d. 11. Junii, men
fik FloåtebeT.Luxd.Dagb.I.163. Apot.(l 791).
252. -forrer, en. [4.i] (nu næppe br.) d. s. s.

Flaadefører 1. VSO. -galle, en. [3] (vet;

nu næppe br. ; jf.Flusgalle) vædskefyldt hæ-
velse i hestens kodeled. vAph.(1764). JVNeer-
gaard. Hestens Exterieur. (1837). 168. S&B.
Saaby.'' -harpiks, en, et. [3] (alm. skrevet

Flod-^. (efter ty. flussharz; fagl.) en slags har-

piks (tidligere brugt som lægemiddel); animé.

VareL.Hl. SaUI.767. -holt, et. [4.2] (f
Flot-. Olavius.Skagen.(1787).174. StiboltSF.

37. t Flotholts, se ndf). (fisk.) flaad (4.2),

som er dannet af træ; flydholt (jf. -træ). Et
enkelt Beltsgarn . . koster med Tilbehør
af Reeb og Flotholtse 4 Rdlr. Baden.(Rahb.
Min.l80o.I.24). Stibolt.SF.37(seu.F\aad4.i).

Draehm.STL.101. || bark af naaletræer (der
især bruges til flaad; jf. I. Flaa 2). Grove
Vahre, saasom . . Kakkelovne, Steenkul,
Motter, Flodholt, Ryslæåev. Laugs-Art.^°/i»
1722.§1. en sorgløs Patron, der . . har
drevet som et Stykke Flaadholt ned ad
Tilværelsens Overflade. BSchmidt.MD. 78.
NicHolm.GA.6. De optrædende Figurer
(o: i en marionetkomedie) havde han ud-

lo skaaret i Flodholt og derefter maiet NBøgh.
FJ.152. JTusch.325. D&H. -hoste, en.

[3] (nu næppe br.) forkølelseshoste, forbundet
m. stærk afsondring af slim. Apot.(1791).
304.
flaadig, adj. [iflå-ai] (af Flaad 1; jy.)

som kan flyde paa vandet. Feilb.
|| S

rask; flydende, at det (o : at stryge til kagen)
kan gaa flaadig og flydende som En vifter
med en 'Klnd.JPJac.1.292.

20 Flaad-mand, en. [4.i] (nu næppe br.)

d. s. s. Flaademand. Moth.F237. -syee, en.

[3] (vet; kun om grønlandske forJwld) be-

tegnelse for (en form af) hundesyge. Maa-
nedsskr.fDyrlæger.XX. (1908-09). 225. Min
T.1919.B.326. -træ, et. [4.2] (fisk., 1. br.)

d. s. s. -holt (jf. Flaatræj. Saaby.''

Flaaer, en. {af II. flaa; 1. br.) 1) per-
son, der foretager flaaning. S&B. spec. om
den, der flaar selvdøde dyr; rakker. D&H. 2)

2a (til II. flaa 2.2J overf.: optrækker; aager-
karl; blodsuger. D&H.
Flaat, en. [flå-'<f| ogs. Flaate (Moth.Conv.

F73. MDL. S&B.), Flode (MDL.121), Flat

(Esp.426), Flate (Moth.F212). flt. -er. {ænyd.
d.s., SV. flott, no. flaat; besl. m. flad? ell.

muligvis m. Flaad, jf. ty. qualster, der for-
ener bet. „tyk slim" og „tæge"; zool. og dial.,

jf.MDL. Esp.426. OrdbS.(sjæll., møensk))
stor blodsugende mide, Ixodes. Moth.F

40 212. CKiellerup.Zool.Haandatlas.(1851).33.
SaUIIl.439. Flåterne . . suge sig fast paa
Mennesker og Dyr. MøllH.II.78.
Flaa-træ, et. [1.2] (fisk., nu næppe br.)

d. s. s. Flaadholt. Paa Flyndre-Garnene .

.

hæftes i øverste Linie eller Tælje tolv,

atten til tive Snees Flæer eUer Floe-Træer,
hvilke giøres af et Slags let Træ. OecMag.
V.358.
Flab, en. [fla?fe] fHh. Høysg. AG. 136.

50 ('t Flap. KomGrønneg.III.209. jf. Esp.74
(flabb) samt Thorsen. 27). best. f. -en ell. f
-ben (Holb.Usynl.1.3. Kom Grønneg. 11.320.
Grundtv.Snorre.III.126). flt. -e. {ænyd. d. s.

;

fra mnt. vlabbe, ty. flappe; besl. m. flæbe

(jf. I. Flæb^; grundbet.: nedhængende læbe,

jf. eng. flabby, slap, nedhængende ; sml. flappe)

\) mund; gab. I.l) om (bred) mund hos

visse dyr, navnlig rovdyr og (især dial.) svin.

VSO. Ulven havde en Mands-EIrop i Flab-

60 ben. Grundtv.Snorre.III.126. (en) Hønse-
hund, som i sin Flab holdt en And. PMøll.

1.371. Saa ser man ogsaa Løverne . . lig-

gende døde med lukkede Øjne, Tungen
hængende ud af Flaben. JLange. II. 194.

(grisen) satte afsted med en Kartoffelvisk

i Flaben. Bergs.BB.13. (en flodhest med) en
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blød, savlende Flab. KLars.Ci. 53. (sjæld-

nere) om andre dyr end pattedyr: Torsken
aabnede sin Flab, og slugede en Fisk.

VSO. (hans mund) var bred som en Skrup-
tudses Ylab. Rist.B.39. *Hugormen skeler
med Mus i Flab. AakjJRS.112. 1.2) om mund
hos personer, (vulg., ell. dagl. (foragt., spøg.)

iscer m. forestilling om stor. ikke helt tilluk-

ket mund). *hand (o: Neptun) med vaade
Flab tog til at sagel-sknmme. Sort.ES^l '. lo

da jeg bad om et Kys, rakte hun mig
str&KFlabhen. Holb.Usynl.1.3. (hun) Har en
Datter med stort Ansigte og Flab. Cit.1748.

(HistMKbh.VII.330). Riv ham Piccolo-
fløiten af Fl&hen. Ing.EF.V.42. Winth.II.
50. ORung.P.41. give ell. slaa paa fla-
ben olgn., (dagl, nu l.br.) give et slag paa
mmiden ell. i ansigtet; give en ørefigen; ogs.:

give prygl. Jeg havde nær i Sinde at gie
ham paa hans beste Flap. KomGrønneg. io

III.209. VSO. jf.: Staaer du her og bru-

fer Kieft, jeg skal kieftes med dig med
enne paa din Flab. (Hånd løfter Haan-

den op for at give ham en Ørfigen.). Kom
Grønneg.1.50. || om munden som taleredskab

:

*Hand paa Kieften fick for flaben, som
var Skiden. Cit.l?06.(XkS4'>821.59). han
har en beskidt flab \ især i tidtr. holde
flab(en) ell. sin flab olgn., (vulg.) tie

stille; holde kæft. 'Da blev Cupido stødt, io

og bad Ham holde flappen. Cit.beg.afl8
aarh.(NkS4'>821.118). Hold dig selv! —
jeg mener hold Flab, Grevel Ing.LB.II.
57. Oversk.Com.III.161. (han) blev tilbage-
vist med en kort, sømandsmæssig Ind-
bydelse til at holde sin Flab. Goldschm.
VIII.377. Feilb. m. tilføjet adj.: hold kun
din philosophiske Flab. Holb.Plut.IV.2. vil

Du see. Du kan lukke Din beskidte Flab,
hvad\HScJmigaard.SædogHøst.(1905).166. 40

2) som personbetegnelse. 2.1) person, der i

sin tale lader det mangle paa sømmelig re-

spekt over for nogen ell. noget; næsvist
uforskammet person; laban (jf. Flab-
mund 2, -skæg samt: *du tydske Hykkler-
Flab! Cit.l738.(GkS799.137)). Ing.EF.VI.
17. den Flab fjorde Nar af mig ved Bor-
det. Goldschm.VlI.265. 'hun sin Tro

| nok
saa fro

|
skjænked til en anden Flab.

Hostr.SD.II.43. Schand.TFJ.165. »en jour- so

nalistisk Flab,
|
som altfor vindigt i Avisen

spræller. Drachm. DS. 24. Bergstedt. A. 235.
2.2) (nu kun dial.) person, der lader munden
løbe uden omtanke; tosse; dumrian (jf.
flabet 2.2;. VSO. MDL. Esp.74.
Flab-, i ssgr. [ifla'b-; n« sjældnere: 'flau-]

(Jf. dog Flabop; af Flab (jf. Flabestreg;.
Flaberi, et. [fla vbairi?] fit. -er. (af Flab
2.1) flabet væsen ell. optræden; flabet
bemærkning olgn. D&H. SaabyJ Flabe- ia

streg, en. {dannet af Flab 2j. i lighed m.
Drengestreg; 1. br) Hjortø.Æ.231. flabet,
adj. [ifla-ba<] {af Flab) 1) til Flab 1: som
har en mund af en vis form; kun som sidste

led af ssgr. [-|fla'b8(|> fx. bredflabet. 2) til

Flab 2. 2.1) til Flab 2.i: som optræder

IV. Rentrykt »/, 1922

paa en næsvist uforskammet maade,
om ord, opførsel olgn.: som stammer fra
ell. ligner en flab. Goldschm.VIl.261. han
(havde) vidst at optræde med Aplomb,
som han endog ustraffet gav en lille Til-
sætning af det Flabede. Schand.UM.42. det
Nye nutildags — det kommer gjerne saa
flabet og ledeløst frem. JakKtm.GP. 191.
Estn.I.216. OverkeUneren maaler mig fra
oven nedefter . . Saa bliver han endelig
færdig med sin flabede Snusen. StenDreic-
sen.RødteUerSort.(1905).159. han havde
slaaet Frakken op om Ørene. Og han
læste i Politiken . . Hvor den Dumrian
saa flabet ud! ChrEngelst.MeUemHøstogJul.
(1918).41. 2.2) (dial.) til Flab 2.2; dum;
tosset. MDL. Feilb. Flab-miund, en.

[1] (ænyd. d. s.; jf. Fløsmund) 1) f pers<m,
som har en stor mund (m. nedJicengende læ-
ber). Moth.F204. VSO. MO. 2) (dagl.) d. s. s.

Flab 2.1. VSO. D&H. Feilb. -mimdet,
«4/- [1] {jxnyd. d. s.) 1) (nu næppe br.) som
har enjfslor) mund m. tykke, hængende læber,
Moth.F204. vAph.(1759). Han er flabmun-
det, og seer hæslig ud. F50. 2) (jf. Flab
2.1; dagl, 1. br.) d. s. s. flabet 2.i. Man kan
tage sig let, hvad en aabenmundet, flab-
mundet Advokat staar og siger for Skran-
ken. A"ords/<BWand.**/4i904.^.8p.i. -op, en.
[fla -.b'mfe] 1) (nu l.br.) person, som fører
næsvis eU. uforstandig tale; (gab)flab. Moth.
F204. *Kom nu, flab op, og siig: De
staalne vand er søde. Cit.beg.afl8.aarh.(NkS
4'>821.106). *slig en leed Flab-op, og fla-

ned Slubber-Mund. Pott/Pe(f,Z>P.2^. D&H.
2) (vulg. og dial.) slag, der faar munden til

at lukke sig op; munddask; lussing (jf.
Kæbopj. Hun gav ham en Flabop, saa
det sortnede for hans Øine. FSO. S&B.
Feilb. -skæg, en. (nu næppe br.) d. s. s.

Flab 2a. Moth.F204. VSO.
flad, adj. [fla-'9] intk. og adv. -t [flaij

(glda. fladh, enfoldig, oldn. flatr, oeng. flat,

oht. flaz, besl. m. gr. piatys, sanskr. pråthas,
h-edde, jf. Plade, plat; sml. flak, Flynder)

1) udstrakt i bredden; som ikke dan-
ner ell. frembyder nogen (synderlig) op-
højn ing ell. fordybning. I.1) i al alm.
den heele Strand-Gade er belagt med
store flade Steene. Holb.Berg.80. En flad
Tagsteen. Et fladt Tag. . . En flad Næse.
Et fladt Ansigt. F50. Blomsterleiet er ..
Hadt. Drejer.BotTerm.60. Paa Antiken er
Benenes Stilling flad (o: i samme plan).
Brandes.MB.191. (ved „spalte") forstaasden
fladere, bredere aabmng (afmunden). Jesp.
Fon.181. Det er ganske „flade" (o: mods.
„højtfjælede") Vogne, bestemt tU Transport
af Tømmer. DSB.Tjen.1.62 (jf. Fladvogn;,
en flad kasse, æske (vulg.:) Han svin-

fede de flade (o: fødderne) hele Natten.
tormP.HoteUazz.(1921).43. (billedl.:) At

Verden var dyb — den Følelse var det,

som skilte os, der var tyve Aar omkring
1890, fra to forudgaaende Slægtled . . Ver-
den var for dem mer eller mindre flad.

71
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Jørg.Liv.II.30. flad som en pande-
kage, se Pandekage. || om terræn: Ge-
meenlig er . . Climaten sundere paa Bier-
gene end paa det Flade. Suhm.Ii.60. *Det
flade Siælland eier intet Field. OehlHE.
99. Jorderne (er) flade og bestaa over-
vejende af hvidt Sand. Trap.V.3?6. \\ om
vand: som er lavt og grundt, han maatte
vade en halv Mil i det flade Vand og den
vaade Sand. CPalM.O.302. Mariager Fjord lo

er . . ved Hadsund saa flad, at Sejladsen
er vanskelig. Trap.I1.19. || i udtr., der be-

tegner en voldsom forandring af en tings

form : Kagen tiykkes flad. Høysg.S.47. (hun)
trykte sin spidse Næse flad mod Dag-
ligstuens Rude for . . at se efter (ham).
Schand.TF.1.257. drageren satte kufferten
paa hatten, som blev klemt hel flad

|

(billedl.:) De to hvide Monumenter (kan
sætte beskueren) i høj Ekstase, kan slaa ham 20

flad af Ræåsel. Schand.O.II.323. (spøg.:)

En er ved at slide sig flad for at tjene

et Par Skilling. Wied.Thum.20. trædeflad
ell (1. br.) træde flad ud (Schand.yV.37),
især overf. (jf. bet. 2.2): gøre triviel; for-

fladige. *Men løfter vi de Stores (0: dig-

teres) Arv, naar vi
|
blot efterkvidre deres

Melodi
I
og træde deres skjønne Tanker

tla.de. Schand.SD.163. Jesaias' storslaaede

Billede : „Himlen skal rulles sammen som 30

en Bog" trædes fladt. JLHeib.(StSprO.Nr.
122.51). (sj.:) han er sgu en dygtighed,
erklærede Olsen, og dermed var det æmne
trådt fladt (o: uddd>atteret).HjoHø.DG.139.

II
om overdreven lys klangfarve, beroende

paa spalteformet stilling af læberne (mods.

hulj. Sal. V1.844. 1 .2) i forsk, mer ell. mindre
faste forb. m. subst. flad bue, (bygn.) d. s. s.

Fladbue. ForklMurere.l9. fladtfad,flad
tallerken, fad ell. tallerken m. lav kant. ^
VSO. i et Kjøkken (bør) de flade TaUer-
kener staae for sig og de dybe for sig.

FOuldb.I.r. Forvexlingen af Over- og
Underkopper, flade med dybe Tallerkener.
Bergs.QFJ.36. Schand.F.520. FrkJ.Kogeb.
73. flad fisk, (nu næppe hr.) d. s. s. Flad-
fisk, Vandene vrimle af Fisk, især Torsk,
flad Fisk, lci.oTnfisk.Landhuusholdnings-Sel-

skabsSkrifter.NyeSaml.IL(1811).167. fladt
glas, vinglas, der er meget bredt i forhold 50

til højden og ligner en paa en fod anbragt
lille sicaal. *Klang af flade, klingre Glas.

FrNygaard.0.61. flad hov, (vet.) hov m.
stærkt skraanende hornvæg og flad saal.

Landbo.11.660. flad hvælving, (bygn.)

hvælving, der danner en flad bue. OpfB.^I.
267. den flade haand, indersiden af
haanden, naar den ikke er knyttet. Chilian
gir ham et dygtig Slag for Rumpen med
den fladde Haand. Holb.Ul.IV.il. *nys Kong 60

Gustav med sin flade Haand |
Har givet

mig et Slag.Hauch.Æ.45. jeg gjorde en
Slags hinduisk Hilsen med flad Haand
mod min Pande. Buchh.TJH.37. jf.: Dagons
hoved og begge hans flade (1871: begge
hans^ hænder vare afhugne. l.Sam.5.4(Chr.

VI). samt: da fandt de intet af hende
uden Pandeskallen og Fødderne og det
Flade af Hænderne. ^i^'^.S.SS. den flade
klinge ell. (nu 1. br.) kaarde (VSO.),
siden af klingen paa en kaarde ell. sabel.

han (berørte) derpaa den kongelige Ridder-
novitses Skulder tre Gange med den flade
Klinge. Ing.EM.III.112. Mere end én Vært
og Staldkarl fik føle, hvorledes en forhen-
værende Garderofficers flade Klinge sma-
ger. Schand.IF.248. heraf: fladt slag,
slag, der gives m. den flade haand ell. m. den

flade klinge, (billedl.:) (han) drev ethvert
fornuftigt Modræsonnement et fladt Slag
paa Hovedet og tvang det ned. sa. Ti''.IJ.

214. flad øretæve, (vulg.) ørefigen. Zak
Niels.B.91. jeg b'ier ligefrem helt betuttet
li'e paa en Gang, for saa vil han stikke
mig en flad Øretæve. KLar8.DM.9. Staun.
P.18. ofte forkortet til en flad ell. især i

flt: (et par) flade, da han mærkede,
det (0: værtens bebrejdelser) var Alvor, tU-

bød han Værten et Par Flade, hvorpå
denne havde sagt ham op. Zeppelin.Fr.l34.

1.3) som adv. Landet ligger meget fladt.

VSO. At ligge ganske fladt i Sengen. MO.
(præsten havde) en pinlig Fornemmelse af,

at hans Ord magtesløse susede højt over
de mange Hoveder, spredte sig fladt ud
under de lave Hvælvinger. -Sc/iand.^rF.J.

56. at brede noget fladt ud
j (jf. eng. flatly

;

sj.:) Det ventes . . at Verdenskrigen vil

ende „fladt", uden den afgørende Sejr,

det knusende Nederlag paa nogen af Si-

derne. VilhAnd. (NatTid.'^Vsl 91 7. Aft. 1. sp.2).

2) overf. 2.1) {maaske opr. om ansigts-

udtrykket; dagl.) hvis overlegenhed, kryhed,

selvsikkerhed osv. pludselig er vegen for en
følelse af flovhed, der i reglen giver sig ud-
tryk i vedkommendes ansigt; meget flov;
slukøret. Moth.F205. Jeg kan jo paa den
simpleste Maade gjøre Dig flad af For-
bavselse. Ooldschm.II.291. *Der stod Se-
noren flad. Med Blikke brød, | om ej med
Tungen, løs nu Fruens Terne. Drachm.DJ.
1.66. Han havde følt sig flov ved hendes
Henrykkelse, næsten flad. Stille Graad
havde han ventet. Stuck.1.93. Bergstrøm.L.
131. Flad kom jeg hjem til min Kone, og

jeg flovede mig for at tilstaa min Dum-
hed rent ud. Tilsk.l920.II.112. (jf ovf. u.

bet. 1 :) Thomas følte sig slaaet flad. Schand.
TF.11.119.

il ofte i forb. m. (næsten) ens-

betydende ord. Jeg er saa bange for, at

Helten skal forsvinde, | Og Skredderen
staae rød og feig og flad igien.TFess.58.

Flau, flad, og rød. Rahb.E.III.263. 'hver
stod, flad og flau, konfyis. Bagges.Ep.l84.
Hrz.XIII.340. han stod flau og flad og
fjottet som den personificerede Forlegen-
hed. Chievitz.FG.207. *(hun) raabte ham
an, saa han gipped | og drejed sig, flad

og heiippet. ThEarfod.JB.124. ||
(sj.) om

den, der er benovet ved tanken om noget fore-

staaende; trykket af situationen, „jeg er saa

bange (ved at stedes for kongen)." „Bryd



1125 Flad- Flade 1126

Dig ikke derom, min Gut, jeg er selv

noget flad." Etlar^B.389. 2^) som der ikke

er noget fremragende ved; som er uden dyhde

(5); ubetydelig; intetsigende; aandløs;
fersk; flov; ogs.: udtraadt; kedsomme-
lig; banal (jf. fladbundet 2). Giør Vittig-

heden . . saa fersk og flad og falsk, som
mulig. Bagges.(MO.). Kristendomsforkyn-
delsen (var) af samme flade og aandløse
Art som dengang i det hele hznå.Birke-
dal.OJ.3. Schand^D.126. de forføreriske
Egenskaber, med hvilke de fladere Per-
soner glimrer (i Dostojevskis romaner).
£randes.X.538. (N. C. Nissen) var ingen flad

Sprogfanatiker, men en begejstret Mand.
FLaurids£.I^7. flydende, men uhyre flade
Vers. MantziusJSH. V.300. en flad, borgerlig
Smins. AndNx.M.199. 2j3) f ta abelig;
enfoldig. Moth.F20o. „Bruges sielden."
YSO. Leih.(1800).jf: *et ungt, | Enfoldigt
Menneske, flad paa Forstand. Oehl.A.131.
Flad-, t ssgr. ['fla9-] (jf. dog Fladhed;.

(\ Flad(d)e-, se u. Fladbrød;, som regel af
flad 1 ; udeladt er en del mere tilfældige ssgr.,

fx. sttbst. som -klippe, -loft, -mark, -stræk-
ning, verber som -banke, -hamre, -hugge,
-trampe, og især adj. som -ansigtet, -hælet,
-loftet, -mavet, -randet, -taget, -toppet.
-aks, en. ^ Cyperns L. LangeJFhrallo.
SaUV.377. -baad, en. (dial. og fisk.) flad-

bundet baad. DrachmJSJoé. FeilbJ.306.IV.
145. -bane, en. (sport.) bane (Is), kvor-
paa der ingen forhindringer er (mods. For-
hindringsbane; jf. -løb;. OrdbS. -bane-
skyts, et. ^ skyts, hvis projektils bane kun
har ringe krumning (mods. Krumbaneskyts;.
Scheller.MarO.224. SaUVIII.201. -ber,
et. borstaal bestaaende af en tynd staal-

cylinder, hvis ende er tUskcerpet fra to sider

og danner en æg. Haandgem.252. Haandv.
220. -brystet, adj. som har en flad bryst-

kasse; om kvinder især: som ikke har fyldige
brygter. VSO. denne højskuldrede, korthal-
sede og fladbrystede Figur, som ikke .

.

vidner om Sundhed. JLangeJII£2. (han
er) Ikke synderlig heldig af Ydre, høj,

mager, fladbrystet. Brandes.X.499. Hun var
lang og fladbrystet. AndNx.SJ62. -bræn-
der, en. (fagl.) brænder (2), hvori vægen
er anbragt fladt ('mo^fs.Rundbrænder;. iandft
OJII.792. VortHjJIl.42. | ogs. om lampe-
glas, der er indrettet til en saadan brænder.
BiUe-Top.35. -bred, et. (f Rade-: Holb.Ul.
IV13. Fladde-: JSneedJ.lo6). {ænyd.d.s..
no. dial. flatbraud) brød, som bages i tynde
skiver; spec. om en særlig slags norsk brød.

MothjF206. thi jeg vil døe paa, at (maanen)
er . . saa tynd . . som et Flade-Brød. Holb.
Ul.IV.13. ChMourier.Brød.(1821)J.93. det
fineste Fladbrød, som hun vidste at lave
paa en eiendommelig velsmagende Maade.
HauchMfBJ.32. Brikker med linde Oste,
runde som Fladbrød. LBruun^K.67. Troels
L.y.32. -bne, en. (bygn.) bue (4), der er
mindre end en halvcirkel (jf. flad bue u. flad
1.2). StUart.157. SaUIV.214. -bnk, en.

(især dial.) d. s. s. -lus. Feilb. ZeppelinJ'u.
40. -bandet, adj. 1) som har en flad
bund R om fartøj: MothJ"206. Æreboe.212.
en fladbundet Baad, paa hvilken vi . .

stagede os \xdi.Kierk.VlJ.78. JakKnu.G.26o.
jl
om fodtøj: VSO. at ombytte højhælede

Sko med fladbundede. ^itcA.JF. 556. VoH
HJJ2.113. hans fladbundede Træsko. Bre-
gend.HB.8o. H om beholder: fladbundede Bæ-

[q gre.SophM\iU.V0.138. 2) overf.: som ikke
stikker dybt; overfladisk; prosaisk. Han havde
Lyst til at forarge dette Selskab med dets
fladbundede Selvtilfredshed. Schand.BS.87.
Brandes.IX.38. hans Argumentation . . kan
synes os noget fladbundet. HSchicanenfiii-
geLPAHeiberg.(1891).35. et noget fladbun-
det Kunstværk. KMads.BR.97. Det er en
fladbundet og plebejisk Opfattelse, der be-
brejder Oedipus, at han ikke havde bedre

30 Held med sig. HarXiels. Svensk og Dansk.
(1912).34. -bæl^r, en. (nu kun dial. -bælle.
Viborg. PI. (1 793). 146. VareL.(1807).1. 334.
KjærbøUJ'Bj24o). ^ slægt af de ærteblom-
strede, Lathyrus L. LangeJlora.849. Landm
B.IIIJ45. VareL.*232. -b«rste, en. (bot.,

nu næppe br.) kort børste (12), som er bred
ved grunden og ligger tæt ind til bladet eU.

stænglen. Træearter. (1799).314. Drejer.Bot
Term.130. -bevstet, adj. (bot., nu næppe

30 br.) besat m. fladbørster. Træearter.(1799).
314. DrejerJBotTermJ.72.
Fladde-bred, et. se Fladbrød.
Fladder-mine, en. ['fladar-, 'flad'ar-l

^ra ty. flattermine, af flattem, flagre; jf.^

flatre) ^ sprængladning, der anbringes i

jorden (især foran en befæstet stilling), og
som bringes til at eksplodere, naar angribe-
ren passerer hen over den. MilConv.V.424.
Meyer. Sal*VIIlJ202.

40 I. Flade, en. [ifla-da] flt. -r. (ænyd. d. s.,

oldn. (l.br.) flati, flata (jf. fl9t, fl^tr;, jf.
ty. fladen, flad kage eU. fladt brød^

1) (hvad der har) udstrækning i bred-
den (uden forhenninger eU. fordybninger).
1.1) i al ahn. MothJ'207. »Her forkaster
man Alt, som har Grund, | Her er Fla-
der, men aldrig en Bund. HeibJPoetJX.219.
•den jembeklædte Fod

| Hen over Isens
blanke Flade TenåeT.PalM.U.179. »Ung

50 Verner under Egen laae | Paa Mossets
bløde Flade.Winth.XJ46. den jevne Flade
. . som en smuk Høvl kan frembringe.
HøyenJSJ109.spJ.. *Maanen lyser paa Hun-
len,

I
dens halve Flade er mørk. AMatthi-

son-Hansen.Stjæmeme.(1896).19. | m.h.t.
vand (jf Bølgeflade 1). LundJEDJ.93. »paa
Søernes Flade

|
Glimrer Maanen dybt i

det krusede Vand. HrzJ)JJ81. (poet.) d. s. s.

Overflade: *Da higed fra sit Dyb han op
60 mod Fladen. PalM.IV.211.jf. (overf.): Mod-

sætningen mellem den letfærdige Leven
Saa Livets Flade og den dybe Følelse af
øiere Magters Existens. BrandesJ)D.28.

II
»I. h. t. terræn. Den mavreste Biergegn

er mig dog kiærere end den fedeste Flade.
Bagges.LJ.237. de droge frem over Jor-

71«
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dens Flade (Chr.VI: det brede af jorden^,

og omringede de Helliges heii. Aab.20.9.
Feilb. spec. m. h. t. hedeslette : Dalgas. (Den
13. Landmandsforsamling 1875. (1877). 141).
længst ude tabe (lyngbakkerne) sig i Al-
hedens uoverskuelige Flader. IngvBond.
Jordenrundt.(1891).14. MøllH.II.76.\\ (mat.)
et legemes overflade ell. begrænsning. MO. en
l^Tum Flade. SaWIII.202. 1.2) om bestemt

afgrænset del ell. side af noget. Flade (Pa-
gina) kaldes begge Sider af Bladene, hvor-
af Over- og Underflade. Træearter.(1799).
314. (jf. Drejer.BotTerm.24). Det Taarn, vi
saa tidt have omtalt . . endte ikke i et

Spiir, men i en Flade. Hauch.IY.80. (han)
lagde Jernet paa Ambolten og huggede
løs paa det med en Hammer, idet han
drejede det snart paa Kant, snart paa
Fladen. Drcc/iwj.PF.iS. hun (lagde) hende
over sit Knæ og smækkede hende paa de
klassiske Flader, som af Forsynet er be-
stemt til Menneskeslægtens Optugtelse.
EmilRasm.DL.42. (nu næppe br. :) jeg (greb)
Pennen og begyndte et Svar . . Den før-

ste Flade (o: side) var fyldt; men saa
maatte jeg lægge det hen. HCAnd.Breve.
1.319.

II
om den indvendige side af haanden

(jf. den flade haand u. flad 1.2) ell. (1. h:)
den underste side af foden. Moth.F207. *Før
denne Mand i Gaarden ned og tæl I Ham
hundred Slag paa Fladen af hans Fod.
Eauch.DV.I.50.^Meå Haandens Flade stry-

Ber hun sin Fanåe. PalM.VI1.19. Venstre
aands fulde Flade lægges omtrent under

Geværets TyngåejpunKt. Skyderegl. 5. || om
den brede side af et skærende redskab ell.

vaaben. Kongen (slog) med fladen af et

sværd krydsviis paa dens skuldre, som
blev gioTdttilRiddeT.Eolb.DNB.697. Nogle
af dem slog ham til Jorden med Fladen
af deres Stridsøxer. Molb.DH.I.380. jeg har
slaget . . med Spaden . . om det var med
Fladen eller Eggen kunde jeg ikke sandse.
Blich.n.405. Holst.BU.3.

2)(især\3) flad genstand; plade; skive.
Man forstaaer at flække SMferblokken i

ganske tynde Flader (nu hellere: Flager).
Thiele.Breve.121. en lang Landse, paa hvis
Spidse var en Flade, med denne stødte
han sin Modstander overbord. HCAnd.III.
364. (han) sank over i Stolen og kastede
sit Ansigt ned mod Bordets Flade. Schand.
TF.L133. Deigen rulles . . ud i en Flade.
MLarsen. Kager og Brød. (1904). 13. (man)
lægger saa en hel Flade Læder over Hælen
og banker denne fast ved en Række Hæle-
søm. Haandv.50.

II. flade, V. ['fla'Qal -ede. vbs. -ning (s. d.).

(afl. a/flad; „Nyt Ord.« MO.; især W) gøre
flad. 1) m. obj. og adv. Regnen hamrede
uhindret løs og fladede alle Gravhøjene ud.
Wied.BS.54. reciprokt: *(bølgeskvulpene), der
flader hinanden

|
mageligt slæbende

|
ud

over Stranden. Stuck.D.64. 2) refl. ell. dep.

2.1) blive flad; antage flad form. (især
billedl, om hvad der i forvejen har flad form).

*I Sydens Dal, der er det anderledes,
j

Der flade sig (Oehl.(1841).IIL102: flades
ud) de stive smækkre Løv (afnaaletræeme)

|

I runde bløde Blade. Oehl.ND.867. Ned ad
mod Elben fladede Landet sig stærkt.
AFriis.BD.L269. AaIbs.T.45. || i forb. m.
adv.: flades af (jf. afflade), blive mere
flad. Underlivet flades af, bliver ofte helt
indtrukket, spændt og haardt. Sal.VIII.

10 988. flades ell. flade sig ud: Oehl.(1841).
111.102 (se ovf.). (Ilendes) Ansigt fladede sig
mere og mere ud til Tværhed. Schand.SB.
67. Landet laa aabent og øde og fladede
sig ud for hans Øjne i det uendelige. Jak
Knu.LF.lOl. KPont.Retsmed.I.180. (Undes)
Hænder smed Lerklatterne, saa at de fla-

dedes ud og dækkede, hvor de skulde.
JVJens.HF.91. Vejrup.KM.20. \ Et Land,
der fladed sig frem fra Synsrandens

M solblaa Skovmure i lange Bølger af grøn-
graa Havre og gul Rug. Jørg.F.l. 2.2)

lægge sig fladt, (katten) laa med Siden
imod Isen, som naar en Kat ligger imod
en Rude, Haarene fladede sig mod Isen.
JVJens.ÉE.218. *Den (o: strandastersen)

flader sig langs Stranden,
|
naar Stormen

sætter ind. JVibe.BS.^(1921).79. 3) perf.
part. brugt som adj. *Hav-indlullet ligger
mit Land,

|
fladet i Øer og tunget i Næs.

20 SophClauss.P.3. Jorden laa fladet ud under
dem. Stuck.1 Gennembrud.{1888).136.
Plade-, i ssgr. af I. Flade i ; af sprog-

rensere, først Ørst., brugt som afløsning afssgr,
m. Kvadrat-, se Flade-alen, -fod, -mU, -tom-
me; jT". -maal. -alen, en. (l.br.) kvadratalen,
0rst.IX.23. HejmdaUya869.4.sp.2. -bred^
et. se Fladbrød, -enhed, en. (mat.) maal-
enhed, der benyttes ved beregning af fladeind-
hold. SaUVIU.202. EavebrL.^242. -fang,

40 et. (nydann. i lighed m. Rumfang; især brugt

af sprogrensere) d. s. s. -indhold. HejmdaU*U
1869.4.sp.l. I Midalderen havde Skovene
et langt størreFladefang end nu tilDags.Zafc
Niels.K.5. laCour.Hist.Mathematik. (1888),
105. Ottosen.yH.L97. VigMøll.HJ.65.-ioå^
en. (1. br.) kvadratfod. Ørst. IX. 23. man
(maa) klare sig, hvor mange Fladetommer
der gåer på en Fladefod. laCour.Hist.Ma-
thematik.(1888).90. -indhold, et, (mat.)

50 en flades størrelse angivet i fladeenheder; areal

(jf. -fang, -maal 2, -rum). MO. S&B. Sal*
VIII.202. -lyn, et. lyn, der ikke viser sig

som en straale, men som en lysning over en
større strækning af skyerne. S&B. Et Flade-
lyn . . oplyste hele Gaden. JakSchmidt.SP.
88. Landbo.III.445. -maal, et. (især fagl.}

1) (enhed, som benyttes til) udmaaling af en

flade. MO. Systemet for Maal og Vægt om-
fatter de nærmere Bestemmelser angaa-

60 ende . . a) Længdemaal. b) Flademaal (Kva-
dTatmaal). nage.H62. Skal en Flade måles,,

må man først vælge et Flademål. laCour.

Eist.Mathematik.(1888).86. 2) d. s. s. -ind-

hold. Gurre-Sø, hvis Flademaal i Løbet af

omtrent hundrede Aar er bleven over 70

Tdr. Land miiidTe.Frem.DN.485. -male-
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ri, et. (fagl.) maling paa eti flade, især

paa (større) murflader o^n. (mods. Staffeli-

maleri). SaUVIII.202. n spec. om male-

maade, der undgaar perspektiv og blot ud-
smykker en flade koloristisk, smst. -mil, en.

(Ibr.) kvadratmil. 0rst.IX.23. ADJørg.NK.
707. JJessen.0V.213. Men Summen af disse

Søers Flademaal naar ikke en Flademil.
FremJ)N.485. -menster, et. (bogtr.) Man
skælner mellem to Slags (typografiske or-

namenter): de rene Flademønstre, som
overalt gfive et fuldstændig fladt Billede,

og Fladeornamenter med tegnet Relief.

Selmar.^365. -ornament, et. i) ornament
iU udsmykning af flader. SaUVIII.202. 2)
(bogtr.) ornament, der ser ud, som det tråder

frem fra fladen. Selmar.^S65(se u. -mønster^.
-relief, et, en. {efter ty. flachrelief ; 1. hr.)

d. s. s. Basrelief (1-2). (Michelangelos) Ma-
donna ved Trappen . . er et lille, noget over
en Alen højt YlaåQTéMet. Brandes.MB.llé.
•rum, et. (1. br.) d. s. s. -indhold. Molb.BfS.
1.175. Danmark er (begrænset) i Fladerum
ogi Befolkningstal. HNClaus.Højsk.5. -stU-
Img^, en. (bot.) om bladgrøntle^emers venden
fladen mod lysets retning. ^^ arm. Bot. 339.

-tomme, en. (1. br.) kvadrattomme. EdErs-
lev.PlantertgetsNaturhist.(1873).lll. laCour.
Hist.Mathematik.(1888).90 (se ovf. u, -fod).

-vækst, en. (bot.) Lyset har den . . Ind-
virkning paa Planternes Vækst, at . . det
hemmer Længdevæksten (Cellevæggenes
Fladevækst). LandbO.IV.814.
Flad-ftl, en. fil tn. to parallelle hugne

flader og m. hugning paa kanterne. Wagn.
Tekn.220. Sal.V1.512. -fisk, en. (jf- flad

fisk u. flad 1.2, oldn. flatr fiskr, eng. uatfish)
>f flynderfisk. tH alle Aarets Tider vrimle
Gravene og Stranden af Fladfisk, meest
Skrupper, Sletter, Villinger og Torsk;
længere ude faaes de bedre Sorter af

Fladfiske, nemlig Tunger, Rødspetter,
Sletvarer, Pivarer og Steenbidere. iand-
huu8hold.NyeSamlJIJ.69. Feilb.BL.4. FrkJ.
Kogeb.137. BøvP.IILo66. -fodet, adj.

(ænyd. d. s.; nu sj.) som har brede og flade

fødder, eli. som træder m. hele fodsaalen paa
jorden; platfodet. MothJ"206. VSO. ESkram.
(DanmGalsch.I.o39). mange af mine Be-
kendte . . er bleven fladfodede og flad-

hovede af at slentre fra Kongens Nytorv
til Raadhuspladsen. HBosenberg. Det ny Si-

Urien.(1904).251. -froet, adj. (bot.; l.br.)

d. s. s. -kernet. Drejer.BotTermJ25. -grun-
det, adj. {efter fy. flachgriindig; forst.) ow
jordsmon: som har ringe dybde. Forst0.18.

-grviSj et. (geol.) grus, hvis kom er af-
rundede ved bølgeslag; strandgrus. Hag. V.37.

-sænget, adj. om skrue(gevind): hvis

skruegænger har firsidet gennemsnit (mods.
skarpgængetj. MO. OpfB.UII.43. Hanno-
ver.Tdcn.256. -haand, en. {ænyd. d. s.; jf.
den flade haand u. flad I.2; si.) Moth.F206.
j/. : F 1 a dh a an d s 1 a g. Blich.IV.30. -ham-
mer, en. {jf. ty. flachhammer; 1. br.) <Sf

sæthammer. D&H. -hat, en. 1) (nu næppe

br.) klaphat. VSO. MO. 2) a navn paa en
svamp, CoUybia. RostrÆoraJl.104. -hed,
en. [iflafl-] (især IP) 1) den egenskab at
være flad (1). Moth.F207. VSO. MO. Paa
Grund af Landets Fladhed er det vanske-
ligt at give Vandet Afløb. Trap.UJ93. Saa
ser man ud over Amager med al dens
Fladhed . . og dens halvt oversvømmede
Enge. Tops.IIl.43o. | (1. br.) m. konkr. bet.

10 hjemme . . leve vi i Afstand fra Skyre-
gionen, dukkede ned i Fladheden, her (i

Schweiz) gaar jeg paa Verdens Højder.
GoldschmJI.368. 2) overf. 2.1) (1. brj) til

flad 2.1: flovhed; beskæmmelse. MothJF207.
S&B. D&H. 2.2) til flad 2.2: mangel paa
dybde (5); aandløshed; ferskhed; banalitet.

MothJ'207. denne brogede Mængde, hvis
Uniform er Fladhed og Flauhed. Heib.TR.
nr.89.2. (rektoren) saa stor Visdom i Cice-

20 ros populære Filosofi og moralske Flad-
hed. £»rfe<i«Z.0./.26. Naar jeg siger, han
var stor, stor som Menneske og Tænker,
saa føler jeg selv med Harme Ordets
Fladhed. brandes. FJ.635. Bevidstheden om
hans Livsretnings Fladhed og Mangel paa
Værdi var bleven mere levende i ham
end føT. AFriis.B.110. 3) f til flad 3: dum-
hed; enfoldighed. MothJ'207. -hOTed, et.

I) om levende væsener. I.1) (sj.) i egl. bet. jf.
30 Fladhovedindianerne (OpfB.^ I. 67)

sam< F 1 a dh o V e d om en kvælerslange (AHaU
ling. Overs, af Kipling. Jungle -Bogen^1896).
166.202). i:2) (jf. flad 2.2; dagl.) person
m. banal ell. overfladisk tcenkemaade olgn.

(jf. -pande^. 2) (1. br.) søm m. fladt hoved.
SdcB. -hovedet, adj. 1) om person, iscer

overf. (dagl.): som er uden højere aandelig
sans; overfladisk; banal (jf. -pandet). HBo-
senberg.Detny Sibirien. (1904).251 (se ovf. u.

40 -fodet). 2) om søm, blomster olgn. ^ Flad-
hovedet Kløyer. LandboJIJ03. -hovet,
adj. (landbr. ogvet.) om heste: som har brede
og flade have. VSO. MO. -is, en. (fagl.) is,

der (i arktiske egne) dannes paa vandet, i

mods. til de paa landjorden dannede isfjælde;

flakis(jf Flageis). Sal.WIII.203. -jords-
dyrkning, en. (fagl.) d. s. s. -kultur.
Landb0.lv772. -jaern, et. (fagl.) stang-
jærn m. rektangulært gennemsnit. OpfB.^V.

50 94. VareL.*359. -kage, en. {ætiyd. d. s.;

nu næppe br.) en slags tynd kage, bagt i

aske eU. i en ikke for hed ovn. MothJF206.
VSO. MO. -kernet, adj. iscer (bot.) om
skærmplanter, hvis delfrugters frøhvide er

flad paa hugsiden. Drejer. BotTerm. 125.
Raunkiær. Flora.* 205. MentzO. Bill. 211.
-knap, en. % slægt af orkidéfamilien; gøge-
lilie, Platanthera. Andres. Klitf.253. Skole-

progr.HerlufsholmJ897.81. -kravet, adj.

60 (bot.) om blomsterkrone: hvis krave staar

omtr. vinkelret ud fra det lange, valsefor-

mede rør. DrejerJBotTermJ7. Warm.Bot.695.
-kultur, en. (fagl.) dyrkning af planter
paa flad jord (jf. -jordfsdyrkning; mods.
Kamkultur;. LandbO.II.103. Sal.- VIIIJ203.
-kyst, en. (fagl.) kyst, der sænker sig jævnt
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mod havet og ud i dette. Sal.XI.221. -lak,
en. (Jf. ty. schel(l)lack, schalenlack, „skal-

lak"; fagt, nu næppe hr.) gummilak, der for-

handles i tvnde blade. Paparbeideren.(1835).

164. CP -land, et. sletteland; slette. Mari-
ager.F.I.71. Pont.F.1.288. -lus, en. {ænyd.
d. s.) meget bred og flad luseart, der lever

paa legemets behaarede steder undt. hovedet,

Phthirius pubis (jf. -buk;. Moth.F206. VSO.
Imod Krop og Fladluus . . har man en
fortrinlig Salve. Green.UB.40. Panum.210.
BøvP.I.714. -l»b, et. 1) (1. br.) løb, der

ikke foregaar i spring. Haren har gjort et

Kæmpespring ud til Siden, maaskee flere

i Træk med korte Fladløb, for at skuffe
Forfølgeren, ^o^ran. J. i 6i. 2) (sport.) 2.1)

vædde^b uden forhindringer (mods. Forhin-
dringsløb;. Pol.*/9l905.1.sp.3. SaUYIII.
203. 2.2) skiløb paa flad jord. adskillige Ski-

mænd . . forsagede Bakkerne for at gaa
Fladløb over Eremitagesletten-Pa^fiV^j/fe.*^/!

1912.2.sp.l. -maaling, en. (skræd.) ved
Fladmaaling . . forstaas, at Maalene tages
af de sammenlagte Benklæders Bredde.
Forplejn.1906.70. -mejsel, en. ^ mejsel,

hvis æg er parallel m. de bredeste sideflader.

Wagn.Tekn.196. -mos, et. 2( sidejrugtet

bladmos af familien Neckeraceæ. Rostr.Flora.
11.431. -melleri, et. (møl.) tilvirkning af
mel ved enkelt gennemgang ml. to tæt stillede

kvæmstene (mods. HøjmøUeri, GrynmøUeri;;
lavmølleri; qgs. om dertil indrettet mølleværk.

OpfB.^ VIII. 392. AVincent. Udnytning af
Brød.(1903).10. -naad, en, et. (sko.) en
ved sammennaadling af to stykker læder

fremkommen søm, der er banket ned (flad)

og forstærket paa vrangen m. et bomulds-
baand. Skomageren.(1832).40. OrdbS.
O fladne, v. [ifla()9nal -ede. {af flad;

1. br.) blive flad; antage flad skikkelse.
D&H.

II refl. ell. dep. d. s. : de fraadende
Bølgetoppe fladnes under Olien. -Sa^^es.

DV.IX.135. Landet fladnede sig til den
øde slesvigske Slette. Gjel.GL.443. Flad-
ning, en. [ifla()9neii] flt. -er. {egl. vbs. til

flade (og fladne); 1. br.) flad strækning.
D&H.
Flad-næse, en. (dagl.) om person m.

flad næse; braksnude, en vis Type af dan-
ske Optimister og sjællandske Fladnæser.
YilhAnd.BT.98. -næset, adj. Høysg.S.337.
Tode. Freia. (1789/90). 58. en grim, flad-

næset og tyklæbet Neger. Hus og Hjem.
1912.518. -orm, en. (zool.) orm m. fladtrykt

krop; især i flt., som navn paa en gruppe
dyr, der omfatter flmreorme, ikter og bæn-
delorme. Panum.354. Frem.DN.488. BøvP.
III.397. -pande, en. (dagl.) d. s. s. -hoved
1.2. de rationalistiske Fladpander. Jør^^.Fi^.
71. HThaarup. Henrik Ibsen. (1900). 194.

-pandet, adj. især overf., (dagl.) d. s. s.

-hovedet. Jeg kender, af gammel Erfaring,
de fladpandet frisindede og snobbet stræ-
bende StviåenteT.Nans.FB.52. Per Degn
(er et) glansfuldt Exempel paa den mest
fladpandede og tomhjernede Selvlyksalig-

hed. EvBl.^y1^1913.2.sp.l. (skuespillerne de-
klamerer) uden at man et Øjeblik er i

Stand til at karakterisere dem som andet
end et Par fladpandede TosseT.BT.yiol921.
7.sp.l. -pensel, en. (fagl.) mindre, flad
pensel. OrdbS. -pnldet, adj. Den sorte
Straahat var fladpuUet og næsten uden
Skygge. SvLa.HjG.140.
fladre, v. se fiatre.

10 flad-ret, adj. (jy.) vandret. Fedders.H.
69.148. de Bækløb, som kun løber lidet
fladret, adskiller sig mest fra Søerne i

alle Forhold og i Hyveliv. FremJ)N. 495.
MDL. Feilb. -rihhet, adj. (fagl.) om heste:

som har svagt buede ribben. Formaa Rib-
benenes Runding ikke at dække Laarenes
Udside, saa er Hesten mere eller mindre
fladribbet. LandmB.II.173. SaU VIII. 203.
-rodende, part. adj. (fagl.) om planter:

20 som ikke sender rødderne dybt i jorden (jf.
fladtstrygende;. LandmB.f.38. -seng, en.
(ænyd. d. s., oldn. flatsæng; wm_§/.) leje, som er

redt paa gulvet.VSO. Rahb.NF.II.168. Chri-
stensenSchmidt. Overs. afHeliodoros.Pigen fra
Æthiopien.(1893).9. Larsen. || ogs.: lav seng
uden himmel over. Moth.F206. -side, en.

(Ibr.J bredside. S&B. Aakj.SV.VIII.88.
G) -sind, et. [2.2] (1. br.) mangelpaa sans for
det ophøjede; banal tænkemaade. (Fr.Paludan-

yd Maller) talte åbent om sit Syn på Digtekun-
sten og de Farer der efter hansFormodning
nu truede den fra tiltagende Fladsind og
Materialisme. Rørd. TB. 256. -sknd , et.

(bot.) bladlignende skud, der hos visse planter
spiller samme rolle for ernæringen som bladene.

SaUVIII.204. -spætte, en. se Flagspætte.
-stikkel, en. (-stikke. Larsen, -stikker.

OpfB.WII.323). (efter ty. flachstichel; fagl.)

lille værktøj m. flad æg til at skære ell. gra-
40vere i metal med. OpfB.^1.487. OrdbS.

-sting^, et. (haandarb.) sting, der bruges ved
fladsyning. Larsen, j/. Fladstingssyning.
Sal.Xl.l49. -stjerne, en. 2( slægt afnellike-
familien, StéllariaL. Lange.Flora.671. Græs-
bladet YlzåsileTnQ. Andres.Klitf.191. Blaa-
graa F]adstjerne.-Frem.DiV^.^47. -straaet,
adj. (bot.) som har fladtrykt straa. Flad-
straaet Rapgræs. Lange. Flora. 88. Flad-
straaet Siv. Andres.Klitf.169. -syning;, en.

50 (haandarb.) broderisyning, hvorved traaden
anbringes fladt paa underlaget (jf. -stings-

syning u. -sting;. VortHj.IIIl.102. Blom-
sterne (sys) med Fladsyning. KvBUl9l906.
3.sp.3. -so, en. (fagl.) den del af havet
(nærmest kysten), hvis dybde er under 200 m
(jf. -vand;. SaUXLSL '-tang, en. (fagl.)

tang (instrument) m. flade kæber (jf. Flak-
tang;. Værkt.33. Wagn.Tekn.35. Haandv.
263. -traadt, part. se -træde, -tryk,

60 et. (fagl.) reproduktionsmetode (fx. litografi)^

hvorved den trykkende og den ikke-trykkende

plade ligger i samme plan. SaW±11.204.
tlJ -trykke, v. trykke flad. D&H. || især

(ogs. i talespr.) part. fladtrykt brugt som
adj.: 1. i egl. bet. VSO. MO. Et Par Fjæs
sad fladtrykte paa Ruden. Schand.AE.206,
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Pont.GA^é. 2. som har tidseende af at være

trykket flad. det er ligegyldigt, om en
Pande er fladtrykt eller om den hvælver
sig. Kierk.IIJ88. jordkloden er fladtrykt

ved polerne \
3. spec. (zool.) : affladet i lod-

ret retning (mods. sammentrykt). Den stri-

bede Fløifisk (har) en lang, noget flad-

trykt Hale. 5aL^7IJI.506. 4. billedl. en Re-
signation, som ikke er en Følge af et ud-
vortes Tryk (og slige fladtrykte Personer
ere ikke saa sjeldne Phænomenery. Kierk.

XII1.09. TroelsL.XIII.6. -trvkning, en.

vbs. til -trykke; iscer (mere konkr.): form,

skikkelse, der ser ud som opstaaet ved flad-

trykning; spec. (fagl^ om planeters fladhed

ved polerne. Ørst.(MO.). Ved denne Indde-
ling (o: i indre og ydre planeter) tager man
Hensyn til Planeternes Størrelse, Tæthed,
Fladtrykning. Sal.XIV.375. SchelUr.MarO.
224. O -træde, v. (l.br. uden for perf.

part.). Er de to mer gemene end alle de
andre, som fladtræder Jorden P^an^rJii.
35. 1 overf.: behandle (et emne) atter og atter,

saa at det til sidst bliver kedeligt. „Revyer"
(der) fladtræder den samme halve Snes
BegivenhedeT.Riget.^*/el911.3.sp.2.iscerperf.

part. fladtraadt brugt som adj. : fortærsket.

den indtil KjedsommeUghed fladtraadte

Konflikt mellem Pligt og Kjærlighed. Pa-
ludan.(BiogrLex.XVIII.425). DagNyh.'^U
1920.1.sp.l. -t-strygende, part. adj.

(forst.) om rodsystem : som holder sig i over-

fladen og ikke trængerdybtned ijorden (jf. flad-

rodende, flakløbende^. ForstOJS. -tørv,
en. (dial. og landbr.) bred græs- ell. lyngtørv

(jf. Flagtørv;. Moth.F207. Cit.l721.(DSt.

1907.34). (heder) hvorpaa Beboerne . . kan
bierge nogle ¥lsiåtørve.Cit.l736.(JySaml.
4R.ni.247). OecMag.r.349. Ved Siden af

Stien var de nygravede Fladtørv to og to

stillet op til Tørre. Skjoldb.NMJ28. Frem.
DN.235. MDL.117.232. Feilb. ThorsenJ35.
--vand, et. sted, hvor der er grundt vand

(jf. -sø). *Da hørte hun det pladske . .
|

Tangkiær, hendes Moder, i Fladvandet
stod. Oehl.HK.SS. Schand.AE.149. BMøll.
DyL.II.338. (de) gik inde paa Fladvandet
med Gliben.J7Jens.FD.89. -vandet, adj.

som har grundt vand; hvor der ikke er langt

til bunden, (den) lange Havnemole . . strakte

sig ud i den noget fladvandede Bugt. OM
Møll.0.16. Skal vi ikke soppe? . . Her er

så flsid\andet. HjortøJ'Sk.27. -vogn, en.

(fagl.) vogn udeyi fading (jf. flad vogn u.

flad 1.1^. en Fladvogn . . er til Salgs. Nat
Tid.^l6l909.Till.4.sp.l. om jæmbanevogn: E
Mikkels, (smst. ^»/s 1922. Aft. 4. sp. 1). -eret,
adj. (nu næppe br.) d. s. s. flad 2.1. Han blev
noget fladøret derved. FSO.
L Flag, et ell. (nu kun dial.) en (JJuel.

446. Kort.159). [fla-'q, nu sjældnere flaq] flag.

Høysg.AG.37. (m. no. form: f Flagd. vAph.

(1759)). best. f -et ['fla-'q9f| ell. f -get (VSO.
Levin.), flt. d. s. ell. f -e (CPBothe.MQ.II.
547. Winth.VI.24. PlougJI.33) ell f -gc

(Rolb.Berg.282. Bagges.L.1.206). (ænyd.d.s.

(fk.), no. flagg (og flagd, intk.), sv. fla^g
(m.) og flagga (f.); fra nt flagg(e) (f.),

jf hty. flagge (f.), holL vlag (f.), eng. flag;

maaske besl. m. oldn. flpgra, se u. flagre;

intk. i dansk skyldes vistnok det af Flag for-

trængte nordiske ord Mærke (jf.ogs.BasmeT);
sml. I. Fane) et med særlige kendingstegn

(farver ell. figurer) udstyret stykke tøj, der

er beregnet til at fæstes tU (især hejses op i)

10 en stang (mast olgn.), og som har en sær-
lig betydning, især sotn nationalitets-
mærke (tidligere spec. til søs). Es.33.33.

•Danmarks Flag,
|
I Fred og Slag |

Skal
danske Sømænd helligt være. Thaar.(Rahb.
LBJI.550). '(landsbyen var pyntet) net

|

Med Krandse, Baand og Flage. Wtn^^.FI.
23. næsten alle Nationers Flage vaie .

.

i Havnen. ArchivSøvæsenJ.137. 'Vaj højt,

vaj stolt og frit, vort Flsig. PlougJI.29.
23 Tribunen (løftede) sig i Vejret . . over-
hængt med rødt Klæde og med et Hegn
af Bannere og Flag om sig. Det var
5te Juni. Stuckl.132. Efter at det ifølge kgl.

Resol. af 21. Decbr. 1833 havde været for-

budt Private at lade Flag vaje fra deres
Ejendomme, blev det ved kgl. Resol. af

7. Juli 1854 tiUadt alle og enhver at hejse
Dannebrog uden Spm.SaUVIII.204 (jf.

SpUtflagj. som symbol paa krigsmagten (jf.

io I. Fane 1^; (din fader) gjorde osse Krigen
med. Han fulgte Flaget i sin Tid. Gravl.

J.92. (billedl. :) *Solenglen svinger Lysets
Flag,

I
Våndrer til fleme 'Ltmde.Ing.BSE.

Vil.242. y om flag af særlig farve.
det gule flag, karantæneflag (jf. I. Fane
sp.735^^). Hag.VI.200. det hvide flag,

H tegn paa fredeligt sindelag (ønske om
vaabenstilstand, overgivelse); parlamentærflag

(jf. I. Fane sp.735^). JFriis.33. 'Saa heiser

40 Nelson paa sin Top |
Det hvide Flag til

Stilstand op.Pram.(BahbXBJ.271). (en)

Parlamentær ledsages af en Mand, som
bærer hvidt Flag. Hag.VIII.24. rødt flag
(det røde flag). 1. (foræld.) d.s.s £loa-
flag 1 (jf. I. Fane sp.735^^). 'Han heysede
det røde Flag,

| Og slog paa Fienden Slag
i Slag. Etc.(1914)IlIJ87. FrHamm.TB.39.
2. (poet. ell. højtid.) om dannebrog. Holst.D.
IIJ70. Schand.UD.83. | flag i sjov, se

90 Sjov. flag paa halv stang, se Stang.
||

GJ symbolsk i udtr., der betegner en 7iations

(handels)skibe olgn. fornævnte Republiqve
haver tilstaaet alle Danske Skibe den selv

samme Friehed . . som andre Kongel.
Undersaatters Flagge er tilstaaed. Molb.
Staat.536. (traktaten) indgød den unge
hawaiiske Regjering Tillid til det danske
Flag. StBille.Gal.IIl.129. de Bud, der blev
modtaget paa 4 Skibe til Overdragelse til

60 fremmed F\ag.Pol.*ytl920Jl.sp.3. [funder
dansk flag olgn., (især ^) m. dansk flagpaa
toppen ; givende sig ud for at være dansk. Slan-
ge.ChrIV.505. Scheller.MarO. sejle under
falsk flag olgn., føre en anden nations flag
end den, man tilhører; give sig ud for at høre

til en fremmed nations flaade. MO. Scheller.
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MarO. især overf.: give sig ud for noget
andet, end man (ell. noget) virkelig er; skjule

sit sande væsen, sin virkelige hensigt. *under
dette falske Flag,

|
De største Skielmer

fdive. Tode.S.120. Heih.Pros.VI.426. Leop.
SE. 40. sejle under fremmed flag,
føre en fremmed nations flag; (midlertidigt)

høre til en fremmed nations flaade. Scheller.

MarO. især overf. (jf. sejle under falsk
flagj: *Saavil jeg da mit gode Navn for-

nægte
I
Og løbe under fremmed Flag i

Havn. Hrz.1.78. smst.XII.28. || beslaa et

flag, se beslaa 2. føre et flag, se føre.

hejse (Tiisse. vAph.(1759)) et flag, hale

et flag op i (toppen af) flagstang, mast osv.

Bødt.116. AKohl.MP.I.231. se ogs. ovf. u.

det hvide, det røde flag. kippe (med)
flaget, se kippe, stryge flaget ('S stryge
flaget neå. Falsen.1.523), hale flaget ned:
1. ^ som tegn paa overgivelse, den svenske 20

Capitain . . lod raabe over: at de skulde
kun strygeFlaget og give sig. Mall.SgH.326.
Hauch.MfB.148. Drachm.PT.118. Scheller.

MarO. overf.: give tabt; opgive ævred. Bo-
gan.lI.190. Han holdt saa tappert Stand
(i drikkelaget), at de tre af dem allerede
før Maaltidet var halvt forbi maatte stryge
Flaget. KMads.HM.124. jf. : *Jeg først saa
godt som sidst laer falde Flag;

| Thi naar
man tabe skal, at tabe uden Slag

|
Er 30

efter mine Tanker bedst. TFess.^56. 2. (l.hr.)

som hilsen. 'Kronborg . . kneiser. ( Ærbødigt
stryger fremmed Skib sit Flag, | Naar det
forbi paa salten Vove reiser. Oehl.XVIII.
182. Heib.Poet.VIII.225. jfHolb.Anh.290.
tone flag, ^ tilkendegive sin nationalitet

ved at hejse flaget; spec: hejse det en kort

tid som hilsen. SøkriasA.(1752).§868. om
Eftermiddagen tonede (vi) Flag for en
dansk Orlogsbrig, som stod øster over. 40

StBille.Gal.1.68. Bergs.BR.183. overf.: give

sit sindelag, sine anskuelser til kende; ikke

lægge skjul paa sin mening. S&B. Sand-
heden forstaar Mennesker paa forskellig
Maade . . man har ikke andet at gøre end
at tone Flag og styre hver sin Kurs. Fori
Hj.I3.44. vise flaget, .^^ d. s. s. tone flag
(ogs. overf). Scheller.MarO. (u. vise^. D&H.
vise flaget i (en) fremmed havn, ^
om (krigsjskibe, der ved at vise sig i andre 50

landes havne repræsenterer nationen; ofte

overf. : Jørg. Danimarca. (1921). 119. Hvor
der var Lejlighed dertil, viste Berg og
Hørup nu Flaget i fremmede Havne (o:

foretog agitationsrejser i højresindede egne).

EHenrichs.VH.54.
II. Flag^, en, et. se I. Flage.
Flag:-, * ^W- ['flaq-] af I. Flag (jf. dog

Flag-spætte, -tørv^; udeladt er fx. Flag-
fabrik, -handler, -prydet, -pynt, -signal, 60

-smykket, endvidere J^ -gaffel, -kiste, -kost,

-mast, -pose, -sæk, -vager, -adjudant, en.

<L j8« (foræld.) adjudant hos chefen foi' en

flaade ell. eskadre. SaU VIII. 205. -ba-
stion, en (Tilsk.1917.1.217) ell. -hatterU
et. (Bergs.GF.11.19. Trap.II.6). ^ bastion

ell. batteri med et iøjnefaldende flag, som
hilses af og hilser orlogsmænd.
Flagd, et. se I. Flag.
Flag:-diig:, en ell. (i bet. 1) f et (Moth.

F250. Levin). 1) (ænyd.d. s.; efter ty. fl&g-
gentuch; y/", II. Dug l.i; fagl.) aabent vævet,
uldent tøj, der bruges til flag; haardug. Moth.
F250. MO. VareL.^232. 2) {jf II. Dug 4
samt Banner-, Fanedug) O om (selve tøjet i

et) flag. 'Flagdugen peger agterud. Drachm.
STL.2.

I. Flagre, en. ['fla-qa) (\ Flagre. Levin,

jf. Flagre-dør, -led. dial. Flege (i bet. %).

Feilb.I.310. sa.BL.77). flt.-r. (nu næsten kun
dial. (ell. no.): Flag, en (MDL.) ell. et (vAph.
(1759). AaIbs.VE.69); flt. -ig)t (Hallager.
71. P0Brøndst.RD.113)). {ænyd. d. s. (i bet.S

og i ssg. næseflage(r), næsefløj(e)), glda.

flawe, skive, plade, æda. flakæ, sammen-
flettede pinde (fuglerede); sammenfald af to

besl. ord(grupper): 1. jy. flage, flade af ris-

fletning (fx. i maltkølle), isflage, sneflage,

gnist, bomh. flaga (i maltkølle), no. flake,

bræddeluge, sv. flake, sammenføjede træstam-
mer, fletværk, oldn. flaki (fleki), brystværn af
fjæle og fletværk, (m)nt. vlake, risfletning

(nt. ogs. isflage), eng. flake, skive, (sne-)

flage olgn., jf. no. (isl., sv. dial.) flak, skive,

løsrevet stykke, isflage; 2. j«/. flave, flad hede-

tørv, kage af kartet uld, (i flt.) klid, bomh.
flawa, flis i træ, revne i jærn, no. flaga, af-
flækket skive, flænge, sv. flaga, flis, sneflage,

oldn. flaga, tyndt lag (jord, kød olgn.), mnt.
vlage, jordlag; besl. m. flad, flak osv.)

1) (løsrevet, afbrudt) fladt stykke (af noget);
skive; plade; ogs.: flis(e). I.1) i al olm.
Moth.F214. fra de brændende Huse hen-
tedes antændte Flager (af straataget) og
Sparrer. Blich.III.74. Tapetet . . fængede
og fløj i brændende Flager ned i Dybet.
JPJac.II.298. jf.: Barkflager med Mos
f3ia.NaturensV.1914.144. en mægtig Kul-
lage falder (ofte) ned fra Loftet (i mine-

gangene). Cavling.A.I.371. 1.2) fladt og bredt

stykke is (der driver paa vandet); isflage.
VSO. Meisling.B.25. Flagen (Etlar.DV.
340: Fladen), paa hvilken hun befandt sig,

begyndte lidt efter lidt at flyde bort. Etlar.

GH.(1900).638. Flag: vAph.(1759). Et
mægtigt Flag rejser sig i Vejret og knæk-
ker den ene Skanseklædning. J.aI6s.FÆ.69.

1.3) tynd og løst sammenhængende klat

af (faldende) snefnug olgn.; sne flage. VSO.
MO. et Snevejr, der falder Flok paa Flok,
den ene langsomt dalende Flage efter den
anåen.JPJac.I.144. Sneen fddt i store

Flager. Bogan.I.163. AndNx.DM.57. ogs.:

Skummet fløj i store Flager fra Hestenes
B\ås\eT.Wied.Kna.l02. 1.4) (dial.)afskaaren.

flad (hede)tørv. MDL. (Flav, Flage). Feilb.

(flave). Tørv og Flav, o: store Tørv, der
graves oven af, navnlig paa Hedemose,
der skal bringes i KnltxLT. Dagbl.^/3l919.9.

sp.2. jf. Flag(e)tørv.

2) (især Gi) hvad der er udbredt i ell.

(ligesom) danner en flade, (vi) fandt
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store Flagge af Snee i Bjergets Raviner.
POBrøndst.ED.113. En leret Flod, med
Flager af dyndet Sand. JPJac.II.391. regn-
buefarvede Flager af raadden Tjære dæk-
kede (vandets) Flade. BistJ^.213. 'Forrevne
Flager |

af hvide Skyer. Eørd.GD198. So-
len brændte i Gardinerne, en egen mættet
Glans af Augustsol fyldte Stuen med Re-
flekser og Flager af Lys. BøniielyckcMM.
258. if.: (solstraaleme) gjød sig som gyldne lo

Lysflager hen over den mørkegrønne
(skovhutm). Goldschm.HjlJI.261. \\ om lag af
gnavs, der har sat sig fast paa noget; ..kage**.

De Tre . . saå ud, som havde de ligget i et

Dejtrug. Det var Vejdynd eller Ler, der
laa over dem i store Flager. SchandJBS.429.

3) en af brædder, fletvcerk olgn. tildannet
flade ell. plade. 3.1) plade, der er dannet
ved sammenføjning af brædder olgn. (if.

Blandingsflage, Bordflage (bordfløj).M0.70
1.225); i forsk. fagl. anv.: om sammen-
føjede planker brugt som sledske. tværs over
Lugen (paa et dampskib under bygning)
havde man anbragt to Slisker eller Flager,
som de kaldes, Bjælker af to Fods Bredde,
som er sammensatte af tre 1V» Tomme
tykke Planker. PoZ.^Vs i905.2. sp. 6. H (nu
næppe br.) om sammenføjede træller tu gips-

dække olgn.: Flag. vAph.(1759). om fyl-
dinger af sammenslaaede brædder, der sættes ip

paa den indvendige side af taget og kan af-
tages, naar taget skal efterses: Flagre. Levin.

3.2) (nu kun dial.) gennemhullet plade af
træ ell. metal ell. af vidje- ell. metaltraads-

fletning, hvorpaa noget tørres; kølleflage.
Moth,F219. (stivelsen) tages . . op og tør-

res paa Flagge i et hedt Værelse. Hallager.
71. VSO. JohsSteenstr.CJ.14. SjæUBond.96.
FeUb. Thorsen.135. jf. Esp.74. 3.3) (nu kun
dial.) flettet laage; stakitlaage. LEft. ia

1810.98. MDL. Feilb. Kvæmd. 3a) (nu
næppe br.) af brædder eU. flettede ris dannet
lad paa en vogn. der fører kul fra hilmHen;
kulflage.Moth.F219. VSO. 3.5) (sjæll.) (hø)-

stænge. MDL. OrdbS.(n&\e. Møn).
IL Flage, en. [ifla-qa] (Flagge. EPont.

Atlas.L371. Flanger. SøLex.(1808).47). flt.

-r. (no. flaga, vindstød, anfald, oldn. uaga,
pludseligt anfald, (m)nt. mht. vlage, eng.

flaw, jf. fsv. vådherflagha; besl. m. flagre, »
flakke; nu ktm dial.) vindstød; byge.
MothJ'251. VSO. Esp.75. Feilb.

fi
om varme-

bølge: henimod Michels-Dag . . tilføres os
nogle Flagger af en Varme, ligesaa føle-

lig som midt i Kunde-Dsigene. EPont.At-
las.L371.

lU. flage, V. ['fla-qa] (f flagge. Eolb.
DH.II.786. VSO. MO. nu kun spøg.: flagre.

SøLex. (1808). 4 7. ArchivSøvæsen . IV. 236.
Dania.III.59). -ede. vbs. -ning. {jf. w.flagga, m
ty.(nt.) flaggen; a/'LFlag; formen flagre
under paavirkning af I. flagre og i lighed

m. bladre, blafre ved siden af blade, blaffe

osv.) have flag(et) hejst ell. stukket ud;
lade flag (et) vaje. VSO. *fra hvert et

Haus,
I
Med Hurraraab der flages, flbisf.

LRbl.46. (befolkningen) havde nægtet at
føre det blaa Flag og bestemt krævet Ret
til at flage rødt. Beigstedt.A.231. dagen
mindedes ved flagning fra alle offentlige
bygninger > spec. ^: vAsmykke et skib m.
flag ud over det alm. flag agter og gøsen for;
ogs. om skib: være behængt m. flag. MothJF
251. SøkrigsA/1752).§925. Funch.MarO.!!.
37. Sal.*Vni.205. flage med topflag, se

Topflag. flagning over topperne, se Top.

IJ
t foi-b. flage for ell. (nu 1. br.) over ell.

t m. hensobj. (Holb.DHJI.786), have flag(et)
hejst til ære for ell. i anledning af (noget).

de Engelskes Flaggen her paa Reeden
over det ikke vundne Søeslag. Rahb.Tilsk.
1797.465. flage for fanden, se Fanden sp.

728". (overf.:) 'alle Træer og Ranker var
at se,

I
som flaged de for Grønhedens Idé 1

SophClaussJF.M.
||

(sj.) (en mand) der op-
træder her (3: paa et bal) som en Orlando
furioso og ved enhver Lejlighed paa den
latterligste Maade flager med (a: vifter
med, lægger for dagen) sin Lidenskabelig-
hed. Ponf.GA.2i.

il t »w. obj.: behænge (et

skib) m. flag. SøLex^1808).47.
IV. flase, r. ['fla-qa] -ede. (af I. Flage

2; sj.) i forb. flage ud, brede sig ud til

en flage (2); danne en flage, (lokomotivet)
stødte Dampen højt mod Hvælvingen, hvor
den flagede ud og gled bort. FrSkousbo.
LyseJohanne.(1906)J2.
Flage-is, en. [l.ljiWfagl) is bestaaende

af større flager. Sal.lX.572. -led, et ae

Flagreled.
Flagellant, en. [flaga 'lan'eQ flt. -er.

{egl. præs. part. af laf. flageUare, piske, af
flagellum, svøbe; foræld.) medlem af et bro-

derskab (i middelalderen), hvis bodsøvelser
bestod i selvpiskning ; svøbebroder. JBaden.
FrO. Mansa.F.81. FrNieU.KH.IL857. Da-
niaJII.206.
flager-, i ssgr. ['fla»qar-] (tidligere ogs.

skrevet flagger-^ sideform til flagre- (s. d.), i

rigsspr. nu næsten kun i Flagermus.
Flagemms, en.['fla -qarimu-'s] ('s;'. Fla-

gremas. HSchicanenfliigel. Wergeland.(1877).
221. HKaarsb.(TiUk.l921JI.48)). flt. d. s.

(ænyd. d. s., jf. sv. dial. fladdermus ; efter mnt.
vledermus, ty. fledermaus (jf. sv. flåder-
musj, til oht. fledaron, flagre, jf. ty. flattem
(se flatrej) 1) orden af insektædende patte-

dyr m. flyvehud, Chiroptera; især om (dyr
af) familien Vespertilionidæ ; aftenbakke.
Falst.84. *den lodne Flaggermuus | Sin
skumle Kreds i ]Mørket slog. 0ehl.ND.223.
•Mørkets Aander . . svæver,

|
Liig Flag-

germuus, der tørster efter Blod. Haucfi.
SD.II.74. Kan Du ikke hænge i et Træ
som en FlaggermusJ>rac^nj.PAJ25. BøvP.
1.312. t Imve flagermus i hovedet, se I.

Bremse spJ138^^. J i forsk. spec. zool. udtr.

som: graaskimlet f. (Vesperugo discolor),

den store brune f. (Vesperugo noctula),

langøret f. (Plecotus atiritus) ofi. ZoolDan.
1.8.10.12. SaUVIIlJ213. 2) overf. 2.i) (sj.)

om person, der flagrer fra det ene tU det

IV. Reatpykt »»/j 1022 72
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andet og ikke kan fæste sig ved noget bestemt.

Hvad skulde der blive af miff arme Fla-
germus — „til Hælvten Skjald, tU Hælv-
ten Bogorm" ? Fi«M«d.Fikf.^45. 2.2) (dial.)

3( gul sværdlilje, Iris pseudacorus L.
JTusch.310(Amager). Flagermnsi-, i ssgr.

(undertiden ogs. Flagermuse-, fx. Flager-
muse-vinge (Oehl.DM.86)) af Flagermus
1. -ben, et. (anat, sj.) kileben, Os spheno-
ideum. S&B. jf: Nogle sammenligne (ki-

lebenets) Form med en flyvende Flager-
mus eller Vespe, og kalde det os sphecoi-
deum (af sphéx, en Vespe). Anat.(1840).L
99. -brænder, en. (jf. eng. bat-wing, ty.

schmetterling-fliigel i sa. bet.; fagl.; nu
1. br.) gasbrænder, hvor gassen strømmer ud
af to paa hinanden vinkelrette kanaler, saa
at flammen minder om en flagermus. S&B.
SaVYIIL213. -gnano, en. Y yareL.''282.

-lyg^e, en. lygte m. rundt glas, omgivet

af et gitter og m. en flagermus som vare-
mærke, et lille Stativ . . hvori man kan
ophænge en Flagermuslygte ell. lign. Stald-
lygte. Dagbl.^^liol919.4.sp.l. -papegøje,
en. \- betegnelse for en slags mindre pape-
gøjer (Loriculus), der ofte hviler hængende
med hovedet nedad ligesom flagermus. BøvP.
11.171. -Tindne, et. {efter ty. fledermåus
(-fenster); bygn.; nu næppe br) en slags tag-

vindue. ForklMurere.77.
Flage-t»rv, en. se Flagtørv.
Flag-fald, et. ^ d. s. s. -line 1. Funch.

MarO.II.87. SaUYIII.213.
Flagge, se II. Flage samt (som flt.) u.

I. Flag og I. Flage, flagge, v. se III.

flage.

Flagger, subst. se H. Flage (og Flagrj.
Flagger-, i ssgr. se u. Flager- og

Flagre-.
Flag-honnar, en. ^ honnør for fla-

get, naar det hejses ell. stryges. Sal.Vl.669.
-kaptajn, en. J, dels (foræld.): stabschef

hos den kommanderende for en eskadre, dels

(nu især om udenl. forhold): skibschefen i

det skib, hvor den kommanderendes komman-
doflag vajer. SøkrigsA.(1752).§14. CBernh.
XL328. Scheller.MarO. -knap, en. rund
brik (knap) øverst paa en flagstang ell. en
mast. Moth.F250. MO. HegermL.DFort.
270. alle Havnens Skibe (var) flagsmyk-
kede fra Vandgangen til Flagknappen.
Breum.IIH.114. f -kommandflrr, en. ^
J. s. s. -kaptajn. SøkrigsA.(1752).§14. -kort,
et. kort m. afbildninger af forsk, slags flag;
spec. (fagl): fortegnelse over signalflag og
deres betydning. Drachm.PV.14. Sal? VIII.
204. -line, en. 1) (især ^) line, snor, hvor-

med et flag hales op og ned (jf. -fald, -snorj.

Funch. MarO. II. 37. Flaglinen klappede
blidt imod sin Sta.ng.JFJac.II.1 75. Scheller.

MarO. 2) (fagl) line, der er slynget af fire

dugter af alm. garn. SaU VIII.214. -ma-
fer, en. Moth.F2oO. VSO. MO. Sejl- og
lagmagere. Krak.l920.II.1049. -mand,

en. ^ 1) søofficer (af admiralsklassen), som
fører kommandoflag (jf. -officerj. Moth.F250.

Holb.Staat.o04. Etlar.SB.475.nogs.(foræld.)
om admirals flagskib. SaUVIlI.214. 2) (nu
1. br.) matros, der har med signalflagene at
gøre ; signalgast. Funch.MarO.II.37. Scheller.

MarO. -officer, en. ^ (nu sj.) d. s. s.

-mand 1 (jf -underofficer/ VSO. Sal.VI.
670.

Flagr, et. [flaq'r] uden flt. (a/" II. flagrer
O og dial) vbs. til II. flagre. *Flimr og

10 Flagr af hvide, gule,
|
blå og røde Sommer-

fugle. Blaum.Sih.2. || m. konkr. bet. Munken
saa' ned over dette Flagr af opstrakte
Hænder. JPJrtc.JJ. 586. jf Feilb.I.306.IV.
146 (u. Flaggerj.
O flagrant, adj. [fla'grBn'd] {af lat.

flagrans, ^rces.^aH. o/ flagrare, lue, brænde)
1) aabenbar; iøjnefaldende; umisken-
delig. Murillo, hvis slaviske Afhængighed
af . . Barokmalere dog er flagrant. Tilsk.

20 1919.1.342.
II {efter lat. (in) flagranti cri-

mine ell. in flagranti, paa fersk gerning;
nu næppe br.) som adv.: paa fersk ger-
ning. JBaden.FrO.II. 2) {ved tilknytning
til II. flagre 2; sj.) ustadig; flagrende.
(Chr. Winther har) i „Sommerfuglen" le-

veret et helt poetisk Indlæg for sin fla-

gTanteLetsmdighed.Borchsen.LiteræreFeuil-
letoner.(1880).92. „den store Kærlighed" .

.

er et meget hyppigt Fund i vort jævne
30 Folks Sjæl, — ved Siden af den lille, pas-

sante, flagrante Eros. HKaarsb.M.oO.
I. Flagre, en. se I. Flage.
II. flagre, v. [iflaqra] -ede; imp. (1. br.,

jf. EJessen.Gram.123) flagr (Oversk.II.356.
Gjel.Br.259). vbs. (1. br.) -mg (vAph.(1764).
Cyclehb.56) ; jf. ¥la^r. {ænyd. d. s.; opstaaet

ved sammenfald af to besl. ord m. omtr. sa.

bet. : 1. no. dial. flagra, flyve om, blaffe, oldn.

fl^gra, flagre, oht. flagaron, flyve omkring.

40 2. no. dial. flakra, flagre om, blaffe, oldn.

fl9kra, strejfe om, ty. flackern, blaffe; besl.

m. II. Flage, jf. fladre, II. flakke, flakre,

flakse, flappe)

1) bevæge sig i ell. gennem luften m. korte

slag. 1.1) om fugle olgn.: flyve uroligt m.
stærke, uregelmæssige og baskende vinge-
slag; slaa m. vingerne uden at flyve; be-
væge sig ubehjælpsomt ved at baske m.
vingerne (jf. u. flagre-/ Moth.F251. Et sort

50 Uveir trak langtfra op . . Svalerne flag-

rede i bange Uroe hist og her. Birch.II.

133. *Kjærlighedsguden . . flagrer mod
Ruden. Heib.Poet.lII.42o. *Liig Skovens
vilde Fugl i Buur, j Der flagrer i sit

Fængsel. Winth.X.154. *Den (o: spurveungen)
frygtede ikke sin lille Ven,

|
men flagrede

kjærlig tU ham hen. Kaalund.224. ogs. om
lignende bevægelser m. armene : Glem aldrig,

himmelske Sophie, den søde Vane, saa-

60 ledes at flagre med Armene. Bagges.DV.
X.435. e. br.

||
(især poet.) om flugt i al

alm.: flyve. *Glade Juli — deilige Juli
|

Engle flagre bag Sky i Skiul. Ing.BSE.
VII.232. Hauch.SD.I.191. en egen Art vin-

fede Skabninger, der ikke flagrer bort .

.

et er Spmefuglene. NatTid.^y9l921.Aft.5,
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sp^. overf.: *Over dig skal vore Toner
^SLgrel Ploug.I.16. disse lyriske Vers, der
ogsaa ere fundne flagrende frit om hos
os, (har) først . . i Fo&emunde forbundet
sig med den ægte Omskabelsesvise. Si?

Grundtv.(DgF.ni.834).jf.JohsSteenstr.Vore
Folkeviser.(1891).102 samt Flagrevers, (nu
1. br.) om personer: ile; drage. *l Krand-
sen, som slynger sig, Brud, om Dit Haar,

|

Skjænktes Dig Herskerens Krone . .
|
Flagr

med Glædens Bud
|
Da i Livet ud. Oversk.

11.356. Dersom jeg kan slippe for at exer-
cere i Sommer . . flagrer jeg strax ud paa
Landet. HCAnd.BreveJ.38. \S) bevæge sig
hurtigt frem og tilbage ell. op og ned for
vinden H otn tøj, haar olgn.: vifte. Moth.
F251. •vildt udslaget flaggrer Haaret.
RahbJPoetF.II.140. 'Sejlene flagre. Master-
ne ^2ige.Blich.D.^I.189. *0 lad dem (o:

lokkerne) flagre, som de vil,
| Og vifte let

for Vindens Vinge.Jok/.DJ^ 7. »Det (Dan-
nebrog) flagrer i vor Kuvn. PFaber.VV.3.
Et Middel til at forhindre Kjolens Flag-
ring bestaar i at sy . . smaa Blyplader ind
i den nederste Kiolesøm. Cyclehb.o6. jf.:
(de saa) Minke komme flagrende i sin

Havelock ude paa Yeien.IstedMøller.Ilsebil.
(1904).193. I om flamme: flakke; blaffe.
Moth.F2ol. vAph.(17o9).101. *Nordlyset
flagrer frit nu her, nu der. Blich.D.1.96.
Lampen brændte mat og flagrende.CBcmA.
VIIJ.36. Lysene flagrede stærkt.GoWsc^m.
VIII.116. jf bet. 1.1 slutn.: *Du hærgende
Ud . .

I

fang Vind, flagr vide. Gjel.Br.259.
n om andre (lette) ting (der bevæger sig paa
lign. maade som tøj osv. i vinden). *Skum-
met flagred og Saltet bed

| Og Voven
gik Vinden tilhaande. Drachm.SH.9. Da vi
gik ned til Færgen, flagrede Taagen kun
som Laser af Spindelvæv over det vaade
Græs. Gjel.Mi.l95. *(stjernerne) danser . .

frem fra den flagrende Sky. AMatthison-
Hansen.Stjænieme.(1896)J3.

I)
billedl. Des-

toværre ønsker i Almindelighed et Menne-
ske altfor mange Ting, lader Sjelen flagre

for enhver Luftning.JrjerA:.F.i6^. 9tnst.XIII.

355. )J3) (1. br.) om vindpust: frembringe
en urolig bevægelse (af noget); m. præp.
i ell. med. (vinden) flagrede i Lysene. GoM-
schm.VIII.118. Vinden flagrede med Dø-
dens sorte Kappe. JPJacJT.455.

2) (overf. anv. af bet. l.i^ om person: fare
fra det ene til det andet; være rastløs
og ustadig; flakke, den ^øgfulde Flag-
rengiennem Livet.Grundtv.Udv.I.189. Lotte
Phister er død; hvilket sælsomt, kort,
flagrende LivlHCAnd.Breve. 1.289. Hans
Hustru var letsindig og flagrende, ^an^'.
HS.^10. overf.: Sproget følger hans Aands
lyriske Flugt og lunefulde Flagren. Molb.
(MO.). Kierk.VT.456. || i forb. m. adv. om:
(jeg har) flagret om fra Visit til Visit.
HCAnd.Breve.1.47. Il (dial.) m. nedsæt, bet.:

føjte om. Feilb. tykkes du, det klæder en
pæn Pige . . at flagre med en Husmands-
ralt? ThitJensJ.178.

III. flagre, v. se Hl. flage.

flagre-, i ssgr. i reglen af H. flagre;
veksler i nogle tilfælde m. Flager- (Flag-
ger-), se Flagermus samt u. Flagre-guld,
-haar, -vom; i ssgr., hins sidste led betegner
et dyr olgn., har Flagre- sa. bet. som Flyve-,
men udtrykker nøjagtigere flugtens ufuldkom-
menJied; udeladt er bl. a. ssgr., der (ofte ned-
sæt.) betegner flagrende klædningsstykker olgn.,

10 som Flagre-dragt, -kaabe, -kappe, -klæder,
-slips (Pont.F.1.335), -slør. -abe, en. [H.l.i]

(zool.) ældre betegnelse for den m. fla^rehud
udstyrede slægt (af insektædere) Gahpithecus,
der tidligere regnedes til halvaberne. Liitken.

Dyr.H5. -baand, et. [II.lj] især om pynt
paa kvindehue olgn. Bøgh.JT.o03. RichdI.
255. Pont.FL.213. Kvæmd.
Flag-reder, en. T den, der i skibsregi-

steret osv. er anført som reder for et skib

20 uden dog i virkeligheden at være den egl.

disponent ell. ejer. NatTid."/ul921.Aft.7.sp.5.
\ Flagre-d«r, en. {dannet efter -led)

d. s. s. Dobbeltdør 2. (han) hængte Tasken
med Ræven fra sig over den åbne Flagre-
dør. Han vilde gå ind. Rørd.KK.148. sa.

LL.42. -egern, et. [n.l.i] (zool.) egern
m. flagrehua, Pteromys volans. BøvP.1^39.
-fri», en. [Il.la] (zool.) d. s. s. Flyvefrø.
SalVIlJlO. -gnid, et. [U.U] (nu 1. br.)

30 flitterguld. Hallager.292. Begtr.SjæU.II.461.
MO. Flag(g)er-: *en usel Slægt, | For-
trylled ved et Flaggerguld. Eic.I.148. MO.
VareL?232. -haar, et. [H.l.?] (nu 1. br.)

Y\2igger-:OeM.S.202. Oehl.XlI.13. -hat,
en. [11.1.2] iscer (dial.) om en let, kyseformet
sommerhat for kvinder, navnlig brugt ved
høstarbejde ; helgolænder. Feilb. SvendbAmt.
1920.20. -hnd, en. [H.Li] (zool.) flyvehud;
svævehud. Sal.VI.742. -led, et. (Flage-.

40 Moth.F219. S&B). {af I. Flage 3.3; jf. -dør;
nu næsten kim foræld.) led dannet af flet-

værk. *Hvad tør Bonden vel mere ved
|

end Vændredør og Flagreled. i)i^0'.nr.^4.

12. Sal.V.704. -mns, en. se Flagermus.
-pnngabe, en. [n.l.i] (zool.) (?. s. s. Flyve-
pungabe. SaUVIII.301. -tid, en. (1. br.)

1) [II.I.1] tid, i hvilken en fugl endmc kun
kan flagre. GrundtvæS.VI.343. 2) [n.2] ti-

den, inden et menneske bliver stadigt. Ernst
SD var en Mand, et Ideal, kunde de blot

fange ham ind med en Fjerboa, mens
han endnu var midt i Flagretiden. icop.
SE.103. O -Ters, et. [II.I.1] om (mindre)
strofer, navnlig af lyrisk art, som p. gr. af
deres (relative) selvstændighed kan forekomme
i flere forsk, (folkelige) viser (jf. H. flagre
1.1 sp.ll4P). Sal.1.423. lyriske Flagrevers.
JohsSteenstr.(HistTidsskr.9BJ.234).-TOm,
adj. (nu iscer dial.) tilbøjelig til at flagre.

60 1) [n.1.2] om klæder olgn.: flagrende, dette
nye, flagrevorne Klædebon (o: pludder-
hoserne). TroelsLJV.43. Feilb. y (nu næppe
br.) om person : som er tilbøjelig til at bruge

flagrende, flotte klæder, (hun er ikke) flaur-
vuren i Klæde-Dragt, men holder sig net
og tarvelig. Kom Grønneg.1.85. 2) [n.2] usta-

72*



1143 Flagskib flak 1144

dig. tlag(g)eT-:Moth.F251. en smukMand
. . men rigtignok med . . Præg af noget Løst
ogFlagervornt. BSchmidt.SS.120. FeilbJV.
146.

Flag-skib, et. ^ skib (i flaade ell.

eskadre), hvorpaa den kommanderende ad-
miral opholder sig og har sit kommandoflaq
hejst (jf. -mand i;. SøkrigsA.(1752). §475.
AKohl.MF.1.182. -snor, en, (især dagl.)

d. 8. s. -line 1. Feilb. (u. flagstang^, -spil,
et. ^ flagstang (agter i skib), som er for-
synet med knap med huller olgn. til flagfal-
det, og hvorpaa nationsflaget hejses. Funch.
MarO.II.37. BerLiisb.S.43. -spætte, en.

('-spæt.Frem.DN.884.—f Flad-, f Flak-. Moth.
F209. VSO. — nu kun dial.: Flæk-. Moth.
F209. Kjærbøll.lOo. Feilb. — nu næppe br.

:

Flede-. ACTeilmann.DanmarksFugle.(1823).
37. Kjærbøll.105). {ænyd. flag-, flæk-, flad-

spæt(te), æda. flacspæt (Småstykker.1884191.
32); rimeligvis af mnt. vlacke, vlecke, plet

(jf. Flæk(ke) samt æda. flakkæt, plettet

(MKrist.Fr.55)), sml. fuglens ty. navn bunt-
specht) \ slægt af spætternes familie, Den-
drocopus (m. sort- og hvidbroget fjerdragt).

Fladspette . . kaldes (ogsaa) Hakspette eller

Træpikker.F/SO. Bagger.I.60. Flagspætten
hamrede paa Stammens Bark. Etlar.GH.Il.
211. BMøll.DyL.II.188.-»tsmg, en.{ænyd.
d. s.) især fast (i alm. kun: paa landjorden)
anbragt stang, hvorpaa flag hejses ell. anbringes

(jf. -spil, -stok;. SøkrigsA.(l 752).§824. *(aan-
den) Berørte Skibets Flagstang med sin

Taa. Oehl.A.120. (de) lejrede sig paa Plæ-
nen omkring Flagstangen. JakKnu.G.285.
n(overf., spøq.) lang, opløben person. Dania.
111.77. -stiK, et. (især .^) særlig form
for stik (løkke), hvormed flaglinen knyttes til

flaget. PoWl2l911.Till.2.sp.3. -stok, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -stang. MR.1756.161.
VSO. paa Marcus-Pladsen (vajede) de store
østerrigske Flage . . fra de befciendte Flag-
stokke der. HBDhlp.III.196. \\ spec. ^ om
stok paa toppen til kommandoflaget. Moth.F
250. Harboe.MarO. -top, en. ^ top, hvor-
paa et flag føres som kommandotegn. Schel-
ler.MarO. -torv, en. ('Flage-. D&H. Feilb.)

{jf. isl. flagtorf, isl. flag, sted, hvor græs-
tørven er skrællet af, sv. dial., eng. dial. Hag
i lign. bet.; se I. Flage 1.4; jf. Fladtørv;
dial.) tynd, bred tørv til at dække tørvestakke

med olgn. MO. MDL. Feilb. Bietz.145
(skaanskfla(g)toTy). -nnderofXicer, en.

^ marineunderofficer, der gør tjeneste ved
en eskadrechefs stab i flagskibet (jf. -officer).

SaUyiII.214.
I. Flak, et. [fla^] ('Flakke, en (Iris.1801.

IV. 19) ell. et (JMKnudsen.Søe-Mærkébog.
(1842).29). jf. Feilb.I.307.IV.146). flt. d. s.

(Den danske Lods. (1919). 17. 240) ell. -ker
(DagbU^i 1864. 1. sp. 1. MylErich. (PoUVn
1901.1.sp.5)) ell. (nu 1. br.) -ke (Den danske
Lods.(1850).8. MO.). (af II. flak) 1) sted,
hvor der er flakt vand. l.l) (l.br. i rigs-

spr.) i al alm. Et Sted løb en Aa ud .

.

Hun vadede over det brede Flak og drejede

ind mellem 'Klitterne. AndNx. MS. 14. 1.2)

J, (sand)grund i havet, paa hvilken der
i vid udstrækning er ringe forskel paa van-
dets dybde; ogs. om grund, der staar i forb.

m. stranden, og (især dial.) om flad strand,

der ligger tør ved ebbetid (jf. Flakningj.
JMKnudsen.Søe-Mærkebog. (1842).39 (Flak).

Farvandet er vanskeligt, fuldt af Grunde
og Y\a^skev.DagbU^I-!l864.1.sp.l. Isen i

10 Kalveboderne (har) faaet LeUighed til at

lægge sig fra Flakket paa begge Sider ud
over Løbet. BerlTid.^yil892.Aft.2.sp.4. naar
Havet laa blankt, drev hans Baad ude
mellem Flakkets store Stene. AndNx.MS.
32. Feilb. i navne: Gulstav Flak ved Lange-
land, Helleholm Flak ved Agersø. JoAs
Steenstr. DS. 92. Salthohns - Flakiet. Dagbl.
^^/iol905.1.sp.3. 2) J, (7iu næppe br.) den
midterste og fladeste del af et skib

20 udenbords fra kølen til vandlinien ; bælg
(7.1). Funch.MarO.II.37.

II. flak, adj. [fla^r] intk. -t ell. f d. s.

(SøkrigsA.(1752).§356). (ænyd. d.s., no. dial.

flakk; fra mnt. vlak (ty. flach^, besl. m. lat.

plaga, flade, egn; jf. flække) t) (nu 1. br. i

rigsspr., jf.: „nu obs." Levin.) d. s. s. flad
1.1. 1.1) t egl. bet. *(hoben beundrer) Viis-

doms Dyb i flakke Hjerneskal. ZetUtz.I.

308.
II
om terræn: Jorden er flak som en

30 Pandekage. Holb.Er.III.5. Det flakke Land-
skab (har) en vis Monotonie. ^o^^'es.L.I.

237. en dyb Bugt, omgiven af flakke Ky-
ster med langt udgaaende Grunde. HB
Dhlp.IV.56. jf.: (denne bemærkning) slaar

Samuel helt flak med Jorden. Thuoorg.F.
31. i forb. m. flad: *Den sure Taage bort
sig trak

|
Og viste mig Sletten, flad og

flak.Winth.VL66. smM.II.68. Hf lavtlig-

gende; lav. Moth.F208. *Dig, flakke Dal,

ASiOg eder, Y.nge.Eio.IV.44. Zetlitz.NH.16.

Il
om vandflade (jf. bet. 2): ganske rolig; glat.

*den hele Søe var speUeklar og flak. Oehl.

PSkr.1.414.
II
som adv. et flagt udspreedet

Lagen. Heitm.Physik.55. mange christelige

Navne og Talemaader . . har dybere eller

flakkere slaaet Rødder i vort Tungemaal.
Grundtv.Dansk.lv. 90. \\ hale flakt, ^
strække et sejl saa stærkt i fold og skøder, at det

staar plant. Wolfh.MarO.390. Scheller.MarO.

50 1.2) (overf.) d.s. s. flad 2.2. 'Leiesvenden
med den flakke Siel.GHOUen.Poesier.(1 791).
92. alle den flakke og platte Selv-Klog-
skabs vittige Indvendinger. Grundtv.BrS.
329. *Livet og dets flakke dumme Vexel.
MarskStig.(1834).89. 2) om vand: ikke
dybt; lavt; grundt. Moth.F209. Saa lader

han udi flai "Vand . . Haand-Loddet flittig

gaae. SøkHgsA.(1752).§ 356. Ew.V.130. I

Mundingen er der ved Korrenæs Side

60 flakkere, end ved den anden. IslKyst.37.

*Himlen, som i dybe Strande, |
Speiler

sig i flakke Vande. Gi-undtv.Krøn.l31. MO.
Drachm.VT.150. netop paa dette flakke

Vand . . har mange afvore Madfiskes Yn-
gel TAhold.NaturensV. 1913.153. ScJieller.

MarO. jf: *Tibren med sin flakke Grund
|



1145 Flakis Flakning 1146

(er intet) mod mit Hav og dybe Sund.
Grundtv.Erøn.46. Flak-is, en.fll.l] (fagl.)

d. s. 8. Fladis. Sal.yi.664. -ifem. et.

(guldstn.) d. s. s. Fladjærn. OrdbS. I. Flak-
Ke, en, et. se I. Flak.

II. flakke, r. ['flaga] -ede. vbs. (nu l.br.)

-ning(Eolb.Intr.I.8). {ænyd.d.s.. oldn.Hakka,
holl. t vlacken ; besl. m. II. flagre, jf. flakre,

flakse, II. flane)

1) bevæge sig uroligt ell. stødvis. I.l) (1. br.)

om fugle olgn.: slaa m. vingerne; flagre
(n.lj). *(en sommerfugl) bukker under,

|

Naar den en Stund har flakket. ifrzJ).17.

213. 'Tankerne vildsomt omtumles, I Ret-
som Maager i Blæst flakke snart hid og
snart diå. Hoht.UH.lo9. Tæt over hans
Hoved flakker en Krage gennem Taagen.
Stuck.FO.44. Rabindranath Tagore: Flak-
kende Fugle, (bogtitel.191 7). 1 .2) om flamme

:

bevæge sig uroligt for vinden ell. af mangel
paa næring; blaffe (2ji). 'Flakkende Luer

|

Slaae op mod Himlen! ffrz.T.SO. det Lys,
ieg skriver ved, staar og flakker; det er
lige ved at gaa ud. Bergs.FM.160. Schand.
IF.227. der brændte kun seks-otte flak-

kende Lys endnu (paa juletræet). Bang.T.
61. billedh: den flakkende Livsfunke, der
end er iier.JPJac.1.80. smstJI.177. *Mit
stakkels Hjærte flakker

|
som Lys i åbne

Døre,
I
og burde dog vel brænde

| i klar
og rolig Lue. Rørd.GD. 175. overf: (den
døendes kræfter) tog hurtigt af i sælsom
Flakken. JPJac.II.258.

fl
ogs. m. h. t. for-

andring i lysstyrke: lyse skiftevis stærkt
og svagt (jf. bet. l.s). er det ikke Skon-
nerten, der brænder! . . Lysningen tager
til og det flakker i Taagen. Bergs.BB.228.
han var svimmel af Smt . . og det flak-

kede (o: flimrede) for hans Øjne.JVJens.
EE.210. en ildfuld Stjærne med ube-
regnelig Flakken og Flimren. -FrPottfeen.

B.J.25. 1 overf. : blusse (op). En lys Glæde
flakkede igennem ham. Sria.BjG.5. 1.3) om
lysskær ell. skygge: brede sig ell. falde
uregelmæssigt. Tællelysets Hamme vif-

tede for Trækvinden, saa underlige Skyg-
ger flakkede om paa de brunrøde, grove
Ansigter. Schand.TF.1.92. et Par Lamper
og nogle højt stillede Lygter kastede om
sig med flakkende Lysstxiher. Markman.S.
268. Solskinnet flakkede ud og ind over
Kirkegården.EiddeJLEJJ . jf. bet. 1.2 : 'Over
den tause, hvilende Nat [ Et Nordlys
blegt og flakkende lyser. Érz.D.IV.155.
1.4) om øjne ell. blik: fare uroligt fra
det ene til det andet, et vagt . . lidt

flakkende Blik. Bang.ES.^42. Jeg saå en
nervøs Flakken i hans Øjne. SansJD.264.
jf. : (de saa) usikkert og flakkende til hin-
anden. JaA-£Mi/.iS.i 55. m. overgang tU bet. 2:

Hendes Øjne flakkede omkring . . vidt ud
over den maanebelyste Eng. Drachm.TJ.12.
1.5) t om aandedræt: foregaa stødvis;
være gispende. MothJ'251. *I Halsen flak-

kede min Aand, | Jeg blægnet om min
Næse. cTFn'is.S. 1.6) (l.br.) om andre ting:

bevæges frem og tilbage (af vinden); flagre.
*(skyerne) flakke

|
for Vind og Yeii.Hrz.

AN.257. Tapetet flakkede i fugtige Laser.
CHans.S.174. 'Varmedisen staar tungt og
flakker-7ri&e.£SJ5. Bregend.HB.14(se u.
flakse 2.1j. biUedl.: 'Drømmenes sælsomt
skiftende Røg | Flakker og hvirvles af-

sted i dit Spor, I Glødende Nat. JPJacX
341.

10 2) om personer: vandre eU. rejse fra
det ene sted til det andet uden noget
egentligt maal; drage hvile- ell. rastløst
o mkring. (jf. : „bruges kun Spotviis." vAph.
(1764)). 'Den gamle bleege Død, det LTiyr
af at flakke

|
Om Landet var saa træt, at

det ey kunde gaae. Helt.Poet.106. Rolb.MeL
V.l. (goterne) siges efter lang flakken
(nu heUere: omflakken; at have satt sig
ned ved Donau-Strømmen. sa.DHJ.15. 'Saa

20 griber han det lette Spyd, og flakker
|

Blant Klipperne. £ic.FJ4. Han reiser og
flakker og morer sig, Gylb.XI.233. et fl^-
kendeEventyrUv. BrandesSK.417. Hun be-
gyndte at gaa frem og tilbage, aabnede
Dørene og flakkede gennem Stuerne. Bang.
F.218. Han gik med korte, flakkende Skridt
omkring i Stuen, uden at holde nogen
Retning. JafcZnH.GS.8o. overf.: hans Tan-
ker flakke vildsomt og hjælpeløst. Breum.

30 HH. 45. H nu oftest i forb. m. adv. (de)
vare dog ikke kommen videre, end at
flakke frem og tilbage imellem (Kbh.) og
Roskilde. (}ram.(KSdskSkr.III.297). han
flakkede frem og tilbage i Værelset. JPJac.
1.209. især i forb. flakke om ell. om-
kring: Nu har vi flacked saaledes om i

tyve Aar siden Trojæ Erobring fra et Sted
til et dmdiet. Holb.lJl.IV.l. (jeg) Flackede
adskillig Steds omkring. Jfo/.É.^i 723)1)11 '.

40 'en Mand, der flakker omkring | Fra Huus
og Hiem.Holst.WE.68. Mangen Borger
flakkede som Købmand vide om. TroeUL.
VIII.167.
Flakke-, i ssgr. (1. br.) af H. flakke

(jf. dog -bjerg i), fx. til H. flakke I.2:

-flamme (JPJacJ.61). -skær (Pont.S.45);
til n. flakke 2: -levned, -Uv (MO. Bran-
des.IV.387.X.418), -lyst, -rejse (Pram.
(Rahb.LBIJ.33). Rahb.Tilsk.1792.643) ofl.

50 -bjerg, et. 1) {til H. flak; sj.) foroven flad
bakke eU. bjerg; plateau. 'Der staar uhærget

|

Paa Flakke-Bjærget
|
En Skov fuld skjøn.

Grtmdtv.PS.ri.299. sa.SSJI.57. 2) {ænyd.
d. s.; til II. flakke 2; nu 1. br.) i talem. have
hjemme iFlakkebjerg (herred), væreustadig.
MothJF252. TfF.2B.YII.128.
t flak-labende, part. adj. [H.l] (forst.}

d. s. s. fladtstrygende. Fleischer.S.538.

I. Flakning, en. ['flagneix] flt. -er. {til

60 II. flak 1; 7iu især dial.) d. s. s. I. Flak 1.2.

DendanskeLods.(18.50).175. paaVestsiden af
Fanø (findes) en bred Flakning . . af omtr.
1000 Alens Brede, som ved hver Flod
overskylles og ved hver Ebbe lægges tør.

Andres.Klitf.55. Feilb.

II. Flakm]ij>:, en. vbs. til U. flakke (8.d.),
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Flakon, en. [fla'kcon] best. f. -en [fla-

'k(nii'(8)n] flt. -er [flaikcoii ar] (fra fr. flacon,

besl. m. Flaske) lille flaske af slebet
glas ell. af porcelæn (i reglen m. prop af
samme stof); spec. om flaske til vellugtende

vand olgn.; lugte flaske. JBaden.FrO. Jeg
tager min Flacon op, holder den for hen-
des nydelige, lille Stumpnæse — og hun
vaagner lyksalig i mine Armel Hrz.III.?2.
Hvor De ryster; der, tag min Flacon, at

De ikke skal faae ondt. Chievitz.FG. 303.
(han) stansede foran et Par Flakoner med
Vin og spurgte Tjeneren: — Hvad er det
for Madeira.? Bang.GH.117. min Kone . .

trænger tO noget at styrke sig paa . . tag
Flacon'en med Cognac med. SvLa.BG.127.
flakre, v. [iflagra] -ede. {fra ty. flackern

ell. sammenblanding af 11. flakke og II. flagre;

s/.) d. s. s. II. flakke 1.2. Flammen dirrede
og flakrede. DracAm.?7£.5i. billedl.: Gud
give . . at Begeistringen ei bliver en flak-

rende Ild af Straa. Cit.l856.(EFBørdam.
PBørdam.IIL(1895).42).
Flaks, et. [flags] flt. d. s. {til flakse;

sj.) flaksende bevægelse; slag med vingerne.

Fuglen (gjorde) et Par voldsomme Flaks
med Vingerne — og styrtede til Jorden
som en StenlAlbaSchwartz.Skagen.I.(1913).
66. overf. (jf. flakse 2): Han hev rask
Klarinetten op af Spanden, gav et Par
Flaks med Klapperne. Bregend.(Juleroser.
1921.22). flakse, v. ['flagsa] -ede. {vistnok

fra no. flagsa, sv. flaxa, besl. m. II. flagre,

II. flakke; jf. V. flaske) 1) slaa med vin-

gerne; flagre (l.i). S&B. Wied.(Tilsk.l911.

1.402). Solsorten flakser tavs og ensom
hen under Buskene. IRaunkiær.ID.191.
Beumert.DenstærkesteMagt.(1916).15. || ogs.

om vinger: baske (I.2). med flaksende Vin-
ger løb (hønen) ham imøde. Brandes.F.194.

2) overf. anv. af bet.i. 2.1) bevæges som
en vinge; gaa frem og tilbage, (hans)
Hænder flakser i Luften, mens han gesti-

kulerer og taler. Hebo.MD.57. han (brugte)

Tyggeredskaberne paa en saa eftertryk-
kelig Maade, at Ørene formelig flakkede
og flaksede paa ham. Bregend.HB.14. Friis-

Møll.Ind.l2.
II (1. br.)om hjertebanken, (hen-

des hjertes) vilde Flaksen.SMich.Gio.lOl.
Kidde. B.474. 2.2) bevæge sig som en
flagrende fugl. (hun) flakser med Ar-
mene som med et Par Vinger. Rode.Dg.25.
en og anden Sejler flaksede forbi som en
stormslagen YvLgl.AndNx.PE.I.214. alle

Boulevardens Herrer har set efter hende
. . alt som hun flaksede forbi dem. KvBl.
^'^1*1913.2.8^.4. jf. II. flakke 1.3: Langt borte
kunde de følge (kragernes) Flugt paa de
flaksende Skygger overBakkerundingerne.
Søiberg.LL.7. om noget usanseligt: Som en
lydløs, urolig Aftenbakke flaxede hans
Sjæl i dette Øjeblik om disse Vinduer der-
oppe. HKaarsb.(Tilsk.l921.II.52). Grønb.
LN.28. jf. (om forfjamsket tale) : Asmadæus
rystede i taalmodig Medlidenhed paa Ho-
vedet. Sikken hun flakser 1 tænkte han.

Stuck.III.390. 3) (sj.) d. s. s. II. flakke 1.2.

billedl. : Brandfakkelen (o : en rødhaaret kon-
torchef) kunde endogsaa af og til flakse op
i juridisk Bevægelse over Skarpsindig-
heden i hans Referater. AGnudtzm.DB.59.
Flak -spætte, en. se Flagspætte.

-stikker, en. [II.l] (guldsm.; nu næppe
br.) d. s. s. Fladstikker. Moth.F209. VSO.
flakt, perf. part. af flække.

10 Flak-tang, en. [II.l] (fagl; nu 1. br.)

lille flad tang til brug for guldsmede, ur-
magere, bøssemagere olgn.; fladtang. Moth.
F209. MM.1795.693. VSO. OrdbS.
flakte, præt. af flække.
Flakt-om, en. {af perf. part. flakt;

jf. Flakørn og flakt ørn u. flække; nu
næppe br.) 2( ømebregne, Pteris aquilina L.
Viborg.Pl.(1793).208.291. Flak-om, en.
(/orFlaktøm; herald.; nu næppe br.) dobbelt-

70 ørn. Flakørnen ved Donau. Blich.MT.47.
flamandsk, adj. se flamsk.
Flamingo, en.[fla'meiigo] ^^-er [-igo'-

or] {fra port. flamingo, ital. namingo, sp.

flamenco; skønt ordet i disse spr. falder helt

ell. delvis sammen m. ordet for „flamsk" og
„flamlcBnder" , er det vistnok afl. af „flamme",
se I. Flamme) \- vadefugl m. lange og
tynde ben og stærkt røde vinger, Phoe-
nicopterus; spec. om arten P. roseus PaU.

30 vAph.Nath.II.415. S&B. BMøU.DyL.II.338.
han var tynd og skulende som en Fla-
mingo. JVJens.EE.32. Flamingo-ben,
et. (spøg.:) Gerd er med sine lange Fla-
mingoben i Spring gennem Haven. Thit
Jens.G.43. -blomst, en. (1. br.) 2( An-
thurium Scherzerianum Schott (som har skar-
lagenrøde blomMer). lll.Havebog 111.(1921).
309. -rod, adj. (1. br.) Solnedgangen to-

nede Luften og de hvide Skraaninger
40 flamingorøde. IÉaunkiær.ID.142.

Flamlænder, en. [iflamilæn'ar] flt.-e.

{efter ty. flamlånder; jf. flamsk, flandersk)
egl.: indbygger i det gi. landskab Flan-
dern; nu især: beboer af den flamsk-
talende del af Belgien. Man tror, at

alle Flamlændere er svære og blonde.
Brandes.XI.231.

I. Flamme, en. ['flamd] flt. -r. (ænyd.
d. s. i bet. 2.2 (Jammersm.242) samt i ssgr.

50 HoseHamme (Ealk.II.271), Udflamme ('smsf.

1.450); gennem ty. flamme af lat. flamma
II

har (især i talespr.) delvis fortrængt Lue
(jf. PEMiill.^528); næppe i Chr.VI og endnu
i. br. i bibl. spr., der svarende til Vulgatas
flamma oftest har Ild, Ildslue, Lue)

1) glødende luftblanding, der frem-
kommer ved forbrænding af et stof; lue.

Moth.F209. der saaes et skinnende Lys,
som deelte sig i tungede Flammer. Mynst.

60 Bispepr.(1852).48. *Vi tæres hen som
Flammen, mens den brænder. Hauch.DV.
III.206. det menneskelige Legeme har
ikke i sig selv Stof nok til at brænde med
Flamme. OBloch.D.U.213. lygten væltede
i halmen, og et øjebUk efter stod hele
rummet i flammer < jf.bet.S: Kan Hjer-
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tets Flamme døe i Baalets Flammer? ffC
And.V.336. |l (især poet.) i ent. i st. f. Ild.

*Jeg hørte Skrig af rasende Fordømte,
|
Og

Skrig og Flamme voxer op mod Jorden.
Eic41914)J.184. 'De kaste det diende Noer
iFlammen. OeWJ:jJ.ii5. Boye.AD.IIlJ.2o.

2) overf., om hvad der ved udseende
(shin, form) minder om flammer (1).

2.1) to t aZ alm. Snedkerne har høvlet Li-
sterne i Flammer. FSO. 'Snee, som ikke i'o

mister | Form og Farve ved de Flam-
mer,

I
Hvormed Øiets Ild den rammer.

Heib.PoetJII.14. Vinden tegnede mørke
Flammer igjennem Vintersædens blaa-
grønne Masse. Schand.SF.124. de andre
vægge fremviste en utallig Mængde Stri-

ber og Flammer, fremkomne ved smaa
Fingres Ryk i udstaaende Øren af Papfret.
ZakXiels.Fort.303. Ofte er Farven ikke ens,

men fremtræder i Pletter, Aarer eller Flam- 20

mer, som ved Pokkenholt, Guldregn, under-
tiden Ælm, Åsk..Wagn.Te1{n.426. (makrelens
ryg) er tegnet med blaa Flammer og mør-
ke Bølgelinier. BMøll.DyL. III. 123. trods
Fremstillingens knitrende Flammer var
(Rubens's) Hjærne kølig og klar. KMads.
(Belaien.(1916).90). 2Jt) (væv.) om farve-
(spil) eU. mønster paa tøj (garn). Moth.
F209. VSO. e. br. 2j) (nu I br.) maade,
hvorpaa sand, grus olgn. fordeles ved 30

fejning ell. rivning (i lighed m. flamme-
hugter ell. -tunger). *Moer havde . . feiet

Gulvet iFlammer.Pram .(Riber.II33). *(gul-
vet) med hvideste Sand var bestrøet, og
feiet i Flammer. Bagges.DanfJI.33. *1 Flam-
mer hun havde Sandet bragt. Oehl.Er.II.24.
Ing.LBJI.35. *Havens Gange, revne nys
i Flammer. PalMJV.259. jf. : *I Æblehaven
gik de

I
ad de flammerevne Gange.

K0rd.GD.59. 2.4) (1. br.) om hovedhaaret. ii

(hendes haar) lagde sig fortil i Elruser
eUer Flammer (0: ondukringer) over Pan-
den.FtZMnd.Pif. J/. i5i. Haaret (paa en
gammel mand), der er graat med gullige
Flammer (o: striber). Shjoldh.A.45.

3) overf., i udtr., der betegner liden-
skabelig ell. begejstret sindstilstand
ell. handling. 3.1) (poet. ell. højtid.) sty-

rende en forklarende gen. *Det kjendes
maa paa Bønder snart,

|
At tændt er 50

Friheds Flamme. GrundtvJ*S.VI.382. Din
Vredes Flammer (Chr.VI: Dine grum-
heder^ ere gaaede hen over mig. Ps.88.i 7.

det Lysskjær, der flimrede ned over Ga-
den . . havde . . tændt Modets Flamme i

h3jn.Schand.TF.II.297. 3.2) lidenskabe-
lig sindstilstand ell. virksomhed; be-
gejstring; (stærk) aktivitet, heele Sver-
rig var udi Flamme. HolbJ>H.II.175. *den
unge Mand | Ved mindste Leilighed i 60

Flamme sættes kan. CFrimA.S.28. 'om min
Kierlighed . .

|
Med fulde Flammer atter

kom tUbage. Bagges.UngdJIJ.96. *Jegkien-
der vel din Flamme (o : vovemod). Oehl.ØS.
216. *(jeg) brændte af kjærlige Flammer
(o : fædrelandskærlighed). GinmdtvJ'S. VI.612.

den græske Frihedskrig . . stod i fuld
Flamme (0: var i fuld gang) under mit
Ophold i Rom. Hauch.MfU.227. I Haders-
lev rustede (man) sig tU Kamp for Moders-
maal og Fædreland, og her var den rette
Flamme. PLaurid8.SJJ25. bringe i Flamme.
SdB. y i talespr. især i forb. fyr og
flamme ell. (nu næppe br.) liv og flamme
(HCAnd.XII.341). Holb.Tyb.II.2. »hine
Klippe -Børns (nordmændmes) bekiendte
Fyr og Flamme. Tra<fsA-.3. (franskmanden
sang) „la Marseillaise" for os, og hver
Gang blev den gamle Karl Fyr og Flamme.
Drewsen JSJ50. Han var idel Fyr ogFlamme.
R0rd.BB.79. 3ji)(is(Er CJ; erotisk kær-
lighed; elskov. "For Kierlighed er Viin

|

En daarlig Medicin;
|
Thi, naar de komme

sammen,
|
Forøges altid Flammen. TVess.

249. 'Sig nærmer den forlibte Sol | I fulde
Fyr ogFl&mme.Winth.I.259. Efter tolv
Aars Ægteskab var hans Flamme Uge
usvækket. FrPoulsen.HH.262.

4) (udviklet af bet. 3j; dagl., spøg.) per-
son, især kvinde, som er genstand for ens
kærlighed; sværmeri. Lieb.DQ.I.502.
Der gaar Regina Palm, Din gamle Flamme!
BøghJT.lOO. i hvert nyt Kantonnement
finder han sig en ny Flamme. Rørd£F.45.

II. flamme, v. ['flama] -ede. {efter ty.

flammen (lat. flammare^, af I. Flamme)
t) (1. br. i talespr., jf. dog FeUb.) om ild

ell. brændende ting: udsende flamme(r);
brænde i (lys) lue; brænde stærkt.
Moth.F209. *høit han Ilden saae mod Him-
len flamme.Oehl.Regn.(1849).90. 'Jeg skim-
ter et Lys, der flammer. Heib.Poet.X.29o.
•Og Essen flammer og Gnisterne spiUe,

|

Og Slagene døne i Nattens StiHe. Schaldem.
CN.80. *hundred Fakler flammed

|
Paa

den natlige Sti.Winth.DigtnJ219. (et)'^avne-
træk . . med et flammende Hjærte oven-
over. Gjel.Mi.310.

||
(især poet.) om selve

flammen. *I Lampen gyder Olie hun . .
|

Saa Luen flammer høit. PalM.Poes.II.219.
•Han gav sit unge Bryst til Skjold,

|
Da

Lynet Hammeå nær. BødtJ57. Drachm.VS.
33. H i forb. m. adv.: flamme hen, (1. br.)

d. s. s. flamme ud. Faklerne inde paa Land
var flammet hen og sunken af Syne. JV
Jen8.SS.137. flamme op, blusse op. VSO.
e. br. jf.: *Det Phantasien gaaer . .

|
Som

hver en Lampelue : før den slukkes,
|
Maa

den til Afsked flamme dristigt op. Oehl.C.

255. flamme ud, (1. br.) bramde ud (p. gr.

af for stærk forbrænding). VSO.
2) G) biUedl. anv. af bet. 1. *0g ulmer

kun Eden hos os endnu, | Den flammer
dog med det tørste.Grrundtv.SS.V.485. Hun
saå Stuehusets lave Vinduer derovre flam-
me, som var der Ildebrand bag dem.Schand.
BS.125. Henrik Wergeland . . blev tegnet
med Begejstringens flammende Farver.
sa.OJI.138. TopsJI.287. •Som Eden dér

|

er Menneskets Liv:
|
Guders Aande

| blæ-
ser paa Funken —

|
den flammer ivejret.

Drachm.VS. 75.
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3) O overf. anv. af bet. 1. 3.1) have
stærk (rød) farve; lyse stærkt, (han)
strøg sin Fiolin og morede de Dandsende
med sit flammende Ansigt. Ing.LB.II.55.
*Hist Lygtemanden flammer. Winth.HF.
233. *To brune Øine jeg nylig saae . .

|

Der flammede Snillet og Barnets Fred.
IICAnd.X.477. den vilde Valmue flammer
bævende ved Siden af Klinteblomstens
lyse Kavjnoisin.Schand.AE.l 70. (poet. :) *Nu
flammer Høsten langs alle Bakker. JFifce.

RS.15. 3.2) ytre sig stærkt; være levende,
fyrig; brænde (3.i). 'Strengen bæver i

Castiliens Dale,
|
og i Tonen flammer Sy-

dens Blod. PZoM^'.I.^^. Visheden om, at Du
er og er min, flammer igennem mig. I
Raunkiær.MK.éO. || i forb. m. adv. op: faa
(ny) næring; blusse op. den gamle Tvist
var nærved at flamme op igen.JPJac.1.13.
Stoltheden over hans Datter flammede op
i hans Sinå. Schand.VV.176.

||
/ja?-/, flam-

mende brugt somadj. tusinde flammende
Taksigelser. ÆJii^.FJZLiPS. (Rahbeks fantasi
var) ikke flammende, hans Forstand ikke
skarp. OeRÆJr.JF.e^. 3.3) være opfyldt
af stærk følelse ell. lidenskab. *Af Tak
hans hele Hierte flammer. Bagges.Ungd.il.
47. Grundtv.SS.II.26. et ungt, flammende
Gevayt.HCAnd.Breve.I.116. (Brandes) flam-
mer af Ærgerrighed og store Drømme.
Ipsen.LP.37. Hans Ord flammede lige fuldt

og holdt Haabet oppe i de mange. AndNx.
PE. III. 213.

II
i forb. ni. adv. op: komme

i stærk sindsbevægelse, flamme op i Vrede.
IstedMøller.Andegaarden.(1905).34.

\\
part.

flammende bi-ugt som adj.: lidenskabe-
lig. *Dit flammende Mod du dæmpe.
Grundtv.SS.II.66. (han) var Genstand lor
Regeringspartiets flammende Had. Schand.
0.11.132. Længselen efter hende blev til

et flammende ^2i\n.Sødb.H.104.

4) trans. 4.1) t9 (overf.) til bet. 8
||

(til

bet. 3.1J gøre stærkt rød; faa til at lyse
stærkt. Montebelloen flammede Kinderne
og gjorde Øjnene fremmedagtig klare.

Drachm.F.1.363. *Vogt din Ild, du høje
Fyrtårn!

| Knuger Stormen end din Flam-
me,

I

flam det ud i Mørket: Danmark,
|

hele Danmark vil det ssnnmel Rørd.Regn-
buen.(1919).8.

\\
(til bet. 3.2^ i forb. m. adv.

op: faa til at ytre sig stærkt; gøre le-

vende, da var det jo dog muligt, at mit
Væsen kunde flamme Ønsket op i hende.
Kierk.y1.290.

{|
(til bet. 3.3; i forb. m. adv.

op: faa til at brænde (3.3) af lidenskab, be-

gejstring; opflamme. *hun har flammet
op hans Bryst tU Elskov.Oe/iLlfJ.es. PalM.
11.12. 4.2) (nu næppe br.) væve i flammer
(2.2). Moth.F209. 4.3) (til I. Flamme 2.i)

m.h.t.hovedhaaret: kruse; kreppe; ondu-
lere (jf. flamme 3.4^. Frøken B, vilde prøve
at flamme (haaret) og begyndte at purre
op i Idas FsLndehasLT. Bang.L.23. refl.: Et
Blik . . overtydede hende netop om, hvor
fixt og forvovent (det krusede haar) flam-
mede sig. Gjel.M.102.

flamme-, i ssgr. i reglen af I. Flamme
1 ; kun de vigtigste ssgr. er medtaget. CP -blik,
et. [1.2.1] *Élskov skyder i Flammeblik sine
tryllende Straaler;

|
Ungdom opgløder hans

Kind.JMHetiz.(Rahb.LB.I.324). Bagger.II.
267. Schand.AE. 34. -blomist, en. {som
overs, afgr. phlox, egl.: lue; 1. br.) 2f PhloxL.
Kjærbøll.FB.322. HavebrL.''o98. -blnsi, et.

[1.2.1] (poet., sj.) om stærk rødmen. *Et
10 Flammeblus saa atter

|
Ham til Ansigtet

steeg.Winth.HF.66. -brænder, en. (fagl.)
brænder (2), der lader ilden brænde i flamme
(mods. Glødebrænder;. LandbO. II. 376.
-buelampe, en. (fagl.) elektrisk buelampe
af særlig konstruktion, hvis lys minder om en
flamme, smst.1.677. SaUIII.918. -bujgptet,
part. adj. [I.2.i] (1. br.) et flammebugtet
Sværd med vredent Raanåtag. Brandes.II.
342. JPJac.I.133. -daab, en. (poet.) til

20 Daab 2.2: *Som en politisk Christus vil han
vise

I
Sit Aasyn under Flammedaab af

Lyn.Bagger.n.508.
||
[I.2.i]*detPintse-Mor-

gengry,
|
Der gjød sin Flammedaab ud-

over Yangen. Recke.BD.147. O -ded, en.
*finde Myggens Flammedød i Luen. PalM.
¥1.34. MMLtmd.Luften og Livet. (1897). 24.

-fast, adj. (1. br.) som ikke antændes af
ild (jf. -sikker^. NaturensV.1914.190 (se ti.

I. fast 2.2^. -garn, et. [1.2.2] (nu I br.) d.

30 s. s. flammet garn (se u. flammet 2.2). VareL.'
109. -grav, en. (poet.) om ligoaal. *'De

reiste her et Baal, som . . |
Var tU hans

Herres Flammegrav hestejnt.PalM.TreD.
147. -baar, et. [L2.4] (1. br.) d. s. s. flam-
met (2.1) haar. FrPoulsen.IIII.17. -hat, en.

2f paddehat af slægten brunsporede ; Flam-
mula. Rostr.Flora.ll.134. tU -hav, et. stor

mængde af flammer, især om ildebrand. Ing.
DD.V.52. Stedse højere hævede Ilden sig

40 og blev til et Flammehav. Goldschm.VIIl.
218. e. br. \\ overf.: smst.IY.313. -hul, et.

aabning i en flammeovn, hvorigennem flam-
merne fra fyret slaar ind paa herden. Sal.^

VIIL219. -høvl, en. [I.2.i] (snedk.; nu
næppe br.) høvl til at frembringe ,.flammer"
i træ med (jf. flammet 2.2^. Moth.F209. VSO.
-kaster, en. ^ vaaben, der udsender ild-

(straaler), navnlig brugt ved angreb paa
skyttegrave. Sal.^VlII.219. -læbe, en. [L2.i]

50 ^ Phlomis Russelliana. Haveselsk.1920.Fe-
bruar. Plantelisten. 2. -opal, en. T (I- br.)

rød opal m. st<srkt farvespil; ildopal. Larsen.
OrdbS. -ord, et. [1.3.2] (især poet.) *Nu
kom han, Patriarkers Haab,

|
Med Flamme-

ord (Grundtv.SS.1.394 : Nytaars-Sangj og
Himmeldaab. SalmHus.142.8. Brandes. VII.
67. -ovn, en. ovn, hvori det indsatte

materiale ikke blandes m. brændselet, men kun
paavirkes afflammerne derfra. Harboe.MarO.

60 113. Wagn.Tekn.86. G> -pil, en. brandpil.

(billedl.:) *Han (o:Byroii) har Flammepile
sendt

I

mod Evropas Reaktion. Schand.SD.
147.

II
(overf., poet.) om ildfuldt blik. *Ei

Buen skyder sUge Flammepile, |
Som hen-

des Øie fra det sikkre Laag. OeM.VII.31.
Heih.Poet.IV.278. -punkt, et.(fys.) tempe-
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raiur, ved hvilken der uddrømmtr antænde-

lse dampe fra et stof. Hage.'666. -reven,
part. adj. se u. I. Flamme 2js. O -red,
adj. ildrød. VThist.TVJI.376. »Alles Kin-
der blnssed flainmeTøde.Schand.UD.86. bag
ved Skoven staar Himlen flammerød. Jafc

Knu.LF.103. \ -rar, et ildvaaben; bøsse.

Ing.DM.86. -sikker, adj. (fagl.) om træ
olgn.: som er imprægneret sabledes, at det

ikke kan brænde i flammer (jf. -fast). Krak.
1917J750. SaUVIIL219. G) -skrift, en.

(negl.:) »Han troer at see et Blik, der
hævnfuldt gløder,

| Han troer at see i

Flammeskrift sin 'Dom.PalM.IV.409. De
andre kommer ogsaa deres Minutter for-

sent, men det mærkes ligesom ikke, medens
mine Forsinkelser altid skrives med Flam-
meskrift paa himmelen. Buchh.UH.48. O
-skær, et. Det stærke Flammeskjær fra

Kaminen. Ha uch. VII. 2 70. PaIM. Poes. II.

277. JPJacJI.298.
I) overf »Kun broder-

lig stå fast
I

i Flagets Flammeskær. Eørd.
GK.221. -skæring, en. gennemskcering

af metal v. hj. af en flamme. Hannover.
Tekn.287. -spreaer, en. (fagl) rund me-
talskive, der anbringes i brænderen paa en
lampe. Sal.XI.391. -stil, en. {efter fr. style
flamboyant; bygn.) betegnelse for den fran-
ske sengotik (hvis vinduesstavværk mind^ om
flammer). SaUVIII.216. -STidning, en.

(væv.) behandling af tøj m. en brænder, der
afsvider de løse taver og garnender. S&B.
(jrdbS. -STærd, et {efter gr. phlogine
rhomphaia; muligvis opr. om fremstilling af
lynet; bibl.) sværd, der bæres af keruberne,
og som tænkes bestaaende af flammer ell.

udsendende flammer. lngMSE.VIIJ.33. 'de
saae

|
Cheruben strsialende for Haven

staae,
|
Og i hans Haand dem Flamme-

sværdet skrækked.PaiJif.FII.70. lMos.3.

24 (Lindberg; Chr.VI og 1871: blinkende
Sværd^. to Betjente, som blot manglede
Flammesværdet for at ligne Keruber.5er^s.
FM.80. SchandÆ'.120. jf.: *Som Flamme-
sværd

I
Igiennemgløde dine Ord mit Indre

!

KruseJ)V.IV.86. hUledl: »Ordets Flamme-
sværd i 'Rai3inA.Boye.AD.II.42.

flammet, adj. ['flamaf] {afl. Flamme;
jf. flammig) 1) (nu 1. br.) som brænder i

flamme(r); flammende; ogs.: stærkt ly-

sende. *(rakettens) Løb i mørke Luft en
flammet Sti os viseT.Steners/RahbXBJ.
192). Men sølverne

|
Stierne, syvfold flam-

met og blank. Oehl.BG.20o. det tegnede
til en meget flammet Solnedgang. JaX-JS'nu.

GP.116. jf.: *(Xorden) hvis høje Isse er
af Sneen Haramet. PlougJ.66. 2) tU I. Flam-
me 2. 2.1) hvis overflade ell. omrids er bølge-
formig. MothJF209. een flammet omløben-
de barnestoel med et krydtz. GitJ.706.(Kbh
Dipl.VII.779). *Et flammet Slagsværd ham
ved Hoften hang. 0ehlJ)igtnJ.12. *(hans)
gyldne Haar fra Issen flød i en flammet
Flod.OeW.ZXXr.5i9. enliUe, nydelig Bru-
nette med flammet 'Rzax.Étlar.SB.ll(jf.
Flammehaarj. En grov og flammet Til-

hugning (af øksebladet). SophMim.VOJ?L
2.2) hvis overflade frembyder tegninger elL

farvespil, der minder om flammer; uens-
far v et. De Historiske Bøger ere alle udi
flammede eller spraglede 'R'uiå. HolhÆp.
III.261. Et blaa flammet Bomulds Skiørt
er i Søndags Aften funden. Adr.yil762.sp.
16. de herskende Modebaand ere fem eller
sexfarvede, og tillige stribede og flam-

10 mede. HCLundJSamler.II.(1804).304. Tri-
nene ere af flammet Gramt. J^bkeÆIR.14.
Den flammede Leopard . . viser en fra
de sædvanlige Leopardformer afvigende
Farvetegning.-BørPJJ.7o. flammet garn,
(nu 1. br.) garn, der er farvet m. forsk, far-
ver i bestemte mellemrum (jf. Flanimegarn^.
JJngdGlJJ.62. flammet sten, (mur!) mur-
den, der er uensartet i farven og derfor
navnlig bruges til indre mure (mods. FaQade-

20 st«n;j/'. Flamsten^. GniidtzmMusbJ3. Sal.*

VIII.219. flammet tøj, (fagl.) tøj af
flammet garn. VareL.^154. flammet ved,
(forst.) ved. hvis celler hverken forløber ret-

linet ell. parallelt. Forst0.18. Sal.*VIII.219.
(9 Flamme-tonse, en. 1) d. s. s. I.

Flamme 1 ell. om spidsen af en flamme. PO
Brøndst. Overs, af Æschylos. Orestias. (1844).
14. »Ovnen rakte Flammetnngen ud. Kaa-
lund.265. Bergs.S.o2. 2) (til I. Flamme 3.2;

30 poet.) tunge, der udtrykker begejstring olgn.;

,.glødende tunge". »Nu har Guds Kraft paa
Jorden Ord

| Og Ordet Flammetunge.^a.
BSE.VII.98. Boye.ADJI.41. jf: disse tre,

der nu har sunget,
| vil tale lydt og flam-

metunget Gjel.Oferildene/1903).56.
flammig, adj. [iflamiCq)] {jf. sv. flam-

mig, ty. flammig, afl. Flamme 2.2; ni* vist

kun bomh. (Esp.74)) d. s. s. flammet 2.2.

VareL.(1807)J.335.
40 Flamming, en. ['flameii] {jf. i sa. bet.

jy. flamme (Feub.), flan(n)ing (smst. u. flad-
ningy; snU. isl. flæmi, (stor) strækning, ud-
strah rum, no. flaana, blive videre ell. fladere;
besl. m. flad, I. Flage, flak; jf. ogs. Flænge
i lign. bet; dial.) noget stort, udstrålet
olgn.; (stor) strækning. Ser du den Plam-
ming Højagre, der ligger som et grønt
Hav hinsides Hedens Grænser. Aakj.VB.
172. (han) ejede den jydske Jord i en

50 ubrudt Flamming fra SMve Fjord til Nis-
sum Fiord. sa.HS.5o6.
flamsk, adj. [flam's<^ {cenyd. d. s.; fra

mnt. vlamesch; jf. oldn. flæmskr, ty. flåm-
isch; jf. flandersk samt (efter fr. flamand^
t flamandsk. BieUJ)QJV.277) 1) som hø-
rer til ell. stammer fra Flandern. VSO.
MO. den flamske liest.OpfB.^IV.363. »Æg-
te flamsk Genever. Sødfc.GD.7. den flam-
ske Sags gamle Ordførerske. J^r^. l^n-

60 dernsLøve.(1919).140. (1. br.:) naar de Flam-
ske (o: flamlændeme) i en Hast skal sige
noget til deres Koner, saa siger de det
paa Fransk. BrandesXJ.229. Q substantivisk,

om den nederlandske dialekt i Belgien. Git-
tens har lært sig Flamsk for sent til nogen-
sinde at skrive det som en Indfødt srn^.

IT. Rentrykt **h 1922 73
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SandfeldJens.S.218. || i faste forh. flamsk
bevægelse, politisk og litterær bevægelse

i Belgien rettet mod det franske sprogs frem-
trængen. Drachm. Skyggebilleder. (1883). 193.
Jørg. Flanderns Løve. (1919). 138. flam sk
dug (MO.), flamsk lærred, (fagl.) en
slags tæt vævet, fast, ubleget hørgamslærred
(j/. flandersk lærred u. flandersk^. vAph.
(1764). VSO. VareL.^232. flamsk sild,
stor, særlig delikat spegesild. Moth.^FSlO. lO

Adr.ya762.sp.l0. Heib.Poet.VII.352. Ro-
senk.ES.II.60 (se u. 1. Ben sp.289*^). HSee-
dorf.Vinløv ogVedbend.(1916).38. 2) {jf tv.

flåmisch samt StSprO.Nr.81.66 ; især dial.)

plump; grov. Feilb. „Hun er vist en rar
Trunse", tænkte Jens Tanderup og spyt-
tede fhims)s..Aakj.VF.48. ogs.: vel rask paa
det; glubsk. MDL. || flamsk øretæve,
(vulg.) kraftig lussing; flad øretæve; ogs.

blot: en flamsk (jf. fladl.2J. Naar (skibs- 20

drengen) ikke kunde gøre noget Arbejde . .

faldt der en flamsk. KLars.HFE.149.
Flam-sten, en. {af I. Flamme 2.i;

mur., dagl.) d. s. s. flammet sten (u. flam-
met 2.2;. LandmB.III.375. P0UI2I9O3.4.
ep.6.

flandersk, adj. ['flan'dors^l (jf. ty.

flandrisch) d. s. s. flamsk 1. S&B. I 1070
stiftede Balduin VI.s Sønner , . de to Li-
nier, den flanderske og den hennegauske. 30

Aller.II.126. flandersk kvæg.LandbO.
IL256. flandersk lærred, (fagl.) beteg-

nelse for forsk, fine hørlærreder fra Flan-
dern; ogs. om forsk, damaskagtige, bomulds-
blandede stoffer (jf. flamsk lærred u. flamsk
i). VareL.''232.

I. Flane, en. ['fla'na] flt. -r. (ænyd. d. s.

(i bet. i), SV. dial. flane, flana, no. uan(a)

;

jf. 1. Fjante samt II. flane, flanere) 1) (nu
kun dial.) ustadig, fjantet person. Moth. 40

F210. VSO. (om en kritiker:) en vingeløs
lille Flane, der . . hopper afsted i Hen-
rykkelse over alle Frivolitetens Yndig-
heder. ClPet.(FædreUVd868). Feilb. jf.Esp.
74. 2) kvinde m. flygtig og overfladisk
karakter og m. tilbøjelighed til letsindigt
koketteri. Tode.ST.n.Fort. Wess.90. *Hvor
Laps og hvor Flane

|
Samkiører i Kane. Bag-

ges.Danf.L300. PMøll.1.116. den letsindige
Flane skal aldrig have min Søn. Hauch.ll. 50

63. *Ingen Døgnets Flaner,
|
Rendt fra Bog

og NaaLPaL¥.FIII.i59. (jf. Grundtv.PS.
1IL143). Aakj.VF.237. (han) pralede af

sine Bekendtskaber med Flaner og fra-

skilte Fruer. Bønnelycke.MM.139. IL flane,
V. ['fla*na] -ede. vbs. jf. Flaneri. (ænyd. d. s.

(i bet. 2), SV. dial. flana, no. flana; oesl. m.
gr. planåo, fører vild; jf. flanere, II. flan-

kere) t) (nu næppe br.) strejfe om uden
maal og med; drive omkring; flagre eo

<IL2); flakke (2); føite. *Snart hid, snart

did igien jeg løb omkring og flaned. Bose.

OvidJ.102. *Daattren flaner om, udmalet.
Lous.Pope.72. at flane om fra Klub til Klub,
fra Bal til Bal. Rahb.Tilsk.1794.6.

\\ jf. bet. 2.

Jeg veed, at Mange flane hen (o : gaar let

hen) over Historien med den derover selv
henflånende Voltære. Orundtv.VK.ii. 2) (nu
1. br. i rigsspi:) især om kvinder: være flyg-
tig og letsindig; vise usømmelig, let-

færdig opførsel; fjase; fjante. Moth.F
210. hun flanede med hendes kaade Øine.
JBloch. Xenophons Sokratiske Merkværdighe-
der.(overs.l792).117. vore Damer stimler til

Concerter ; . for at finde . . Chapeauer at

lefle éVierllz.nGtor.Bahb.Tilsk.1796.13. VSO.
*Nu faar hun ej Lov til at flane og gøgle.
BSchmidt.FV.52. Esp.74. Feilb. (paa gaden)
sloges og skændtes og flanedes, ikke mindst
med Tjenestepigerne. ChKjerulf. GU. 19.

Flane-, i ssgr. af I. Flane ell. II. flane;
udeladt er en del især af Bahb. anvendte ord
(se fx. Bahb.Tilsk.1791. 205. 234.663. 1802.
171) som Flane-art, -lag, -liv, -lyst, -sind,

-sæder osv. -alder, en. [1.2 ell. II.2] (1. br.)

tøsealder, den myndeagtige Ynde, som .

.

forsoner med Flanealderens Opløbenhed.
Pont.LP.n.ll3. t -ged, en. d. s. s. I. Flane
2. Syngesp.V7.18. VSO.
Flanel, et. se Flonel.
flanere, v. [fla'ne-'ra] -ede. {som sv. fla-

nera fra fr. flaner, der rimeligvis er laant

fra germ. og sa. ord som II. flane ; jf. Flanør;
nu 1. br) drive om (paa gaden) i behage-
lig lediggang; slentre om; drive dagen
hen. Holst.III.220. Jeg flanerer en Aften
paa Gaden; Cigaren i Munden og Hæn-
derne i Lommen. Chievitz.NF.46. *(jeg) der
jo aldrig har Livet studeret —

|
. . end-

sige flaneret
| i Kulturlivets Centrum: det

gumrende P2Lr\s.Kaalund.381. Student Poul
og hans Ven flanerede (i foyeren). ELars.
GHF.I.288.

II
(sj.) m. obj. (han) flanerer

sin korte, men gyldne Frihed. ^eWrid.'**/s

1921.Aft.l.sp.5. Flaneri, et. [fla()n9"ri-']

{ænyd. d. s.; vbs. til II. flane ell. afl. af 1.

Flane) 1) (nu næppe br.) som vbs. til II.

flane 1. 'du bør smukt ved Huset blive,
|

Og al slags Flanerie en evig Afskeed give.

Storm.SD.121. 2) (nu 1. brT) en flanes (2)

væsen og opførsel. Moth.F210. VSO. der
var ikke noget egenligt Flaneri i hendes
Yæsen.Thyreg.UdvFort.I.105. jf: Hist og
her stanser saa to unge Herrer to Damer .

.

der træffes Aftaler om senere Møder,
Gruppen opløses, og Flaneriet fortsættes.

FBierfreund.Ira.(1897).69. flanet, adj.

[ifla'nai] {af I. Flane) som har en flanes

egenskaber ; flaneagtig. 1) (sj.) til I. Flane
1. *en leea Flabop, og flaned Slubber-
Mund. PoulPed.DP.19. 2) (1. br.) til I. Flane
2. Du skulde nødigt . . have leet af Din
Tante og skortiseret med Dine flanede
Veninder over hendes Toilette. Chievitz.

FQ.229. de flanede Tøse fra denne Spids-

borgerby. Schand. BS. 352. GyrLemche.FS.
45. jf: det Vilkaarlige og Flanede (0:

holdningsløse) i et helt Slægtleds Følelses-

liv. Brandes. IV. 401. flane-vern , adj.

{ænyd. d. s. og flanuren (jf.Esp.74)) \) f til

II. flane 1. hastig og flanevoren (o: sling-

rende, skødesløs) Gang beskylder for U-sta-
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dighed. Høm.MoralJI^o. 2) (nu ktm dial.)

til I.Flane i: fjantet. MothJ'SiO. FeUb. jf.:
hos begge Riøn fødes en uroelig Flane-
voTenh.eå.Eahb.TUsk.l791^o9. 3)somhar
tilbøjelighed tU flanen (2); flanet (2). Kom
GrønnegJI.359. en uforstandig, flanevuren
og letsindig Kone.Tullin.il.324. IngÆF.
VIII.188. jeg (hørteJ ikke til de coquette
og flanevume Fruentimmer, der altid gaae
og skotte til Kerreme. JSrzJ^J.II.114. R
Schmidt.MD.231.

I. Flanse, en, ['flaii/a] flt. -r. {fra eng.

flange, besi. m. Flanke; fagl.) fremstaa-
ende kant paa jæmbanehjul olgn. eU. paa
jæmbjcelker og -skinner ; ringformet skive
paa enden af et rør (tU sammenføjning m.
andre rør). NatTid."/il882.2TiU.2.sp. 6.

Gnudtzm.HusbJ74. HaandvJ241. II. flan-
ge, V. ['flan/a] -ede. (fra eng. flange, v.;

af I. Flange; fagl.) danne en flange; til-

danne samedes, at der fremkommer en flange.

Flange . . Kanten af en Plade om. Schetiér.

MarO. flanget, adj. ['flariJaf] (fagl.) for-
synet m. flange(r); især i ssgr. som bred-,
smalflanget olgn. (om I-jæm). Sal?VI.266.
Flanke, en. [flaii^3] (\ Flaak. Moth.

Conv.F73). flt.-r. (jf.cenyd.flai\keT, flt., om
de stykker af en rustning, der dækker hof-
terne (jf. TroelsL.VI.98); frafr. flane, side,

af oht. hlanca, lænd, hofte | bet. 1 findes
ikke i VSO. og MO.) 1) den del af et dyrs
bugside. som ligger bag de falske ribben.
Midgaardsormen kryber op af det østlige

Dyb, bredbuget og sortagt^, med langt-
flossede FlankerJRaunkiærJDj27. Fleuron.
HG.ol. Aakj.VFJ.9. (faarene) ligger stille

og pumper Flanker af Varme. ThitJens.G.
12. (jf. Flankeslag^. | især m. h. t. heste

:

RistJFT.29. Dyrets Flanker var overstæn-
kede med Skum. Rørd.KK.106. »han klap-
per Hoppen paa dens runde Flanker.J.aK;.
RS.137. O (l.lyr.) m. h. t. mennesker: Friis-

MøllJnd.99. Staa med samlede Hæle og
Haandflademe pressede mod Flankerne.
IPMuller.MitSystem.^(1921).81. 2) H 2.1)

(højre ell. venstre) side af en troppeafde-
ling (mods. Front og B,yg). 'At have Flan-
ken fri og megen Fordeel er. HolbJ'aars.
183. *Skibene fra Flensborgfiord | Bestry-
ge (fjendens) Flanke. Holst.IV. 31. Recke.
GND.02. Drachm.DM.191. R m. h. t. opstil-

lede skakbrikker; jf. Flankehonåe. | falde
ell. t hugge (en) i flanken (nu 1. br.: i

flankerne. VSO. PalM.VI.130), rette et an-
greb mod en (hærførers) flanke (jf. Flanke-
angreb^. S&B. i videre anv.: rette angreb
mod en paa et punkt, hvor han ikke er rede
til at imødegår det; krydse ens planer olgn.

Thi han veed, jeg hugger ham strax i Flan-
ken, saasom jeg forstaar min Politica bedre
end \ian.E:olb.GW^l 724)Jose. KomGrmneg.
1.296. han (tabte) ikke sin Holdning, men
. . faldt Hr. J. i Flanken med Digteren
Hafiz, hvorved han nødte ham til at op-
give denne Skjærmydsel med Citater.

ChievitzJFG.110. 2.2) side af befæstnings-

anlæg; spec. om enhver linie (side af en
bastion olgn.), hvorfra forterrænet kan be-

stryges parallelt m. frontlinien. MUConvJII.
49. Jordvolden (der dækker markørerne)
skal have en tilbagebøjet Flanke paa den
mod Skiven vendende Siåe. Skyaeregl.41.
Sal.-VIII.223. Flanke> t ssgr. i reglen af
Flanke 2; kun de vigtigste ssgr. er medtagne,
udeladt er en del ^ ssgr. m. Flanke 2, fx.

10 -batteri, -bevægelse, -dækning, -forsvar,
-ild, -manøvre, -stilling, -angreb, et.

[2] ^ S&B. SaUVIII.223. overf: Schand.
UM.189. -bonde, en. [2j] i skakspil: bonde,
som staar yderst paa brættet: sidebonde; fløj-
bonde. Skak.(1916).8. -brok, et, en. [1]

(vet.) MøUH.II.78. -march, en. [2a] H
march, hvorunder man vender flanken mod
fjenden. Sal?VlII.223. | (gym.; nu næppe
or.) march (i frontliniens retning) af geled

20 (-der) i flankeopstilling (mods. Frontmarch^.
(hver dreng) følger sin høfre Sidemand
saaledes, at den, som før var høire Side-
mand, nu bliver Formand, og den, som
var venstre Sidemand, bliver Bagmand.
Paa denne Maade forvandles det Hele til-

sidst til en Flankemarsch. (hjmn^l828).75.
-opstilling, en. [2.i] (gym.) Efter en ud-
ført Kvartvending ere Rækkerne fra Front-
qpstUling komne i Flankeopstilling. Gymn.

xL74.
I. flankere, v. [flaii'ke-ra] -ede eU. (si.)

-te (CPRothe.MQ.II.548. Holst.IV.118). vbs.

(i bet. 2) -ing. (fra fr. flanquer, af flane,

se Flanke;
jf.

H. flankere) 1) QP stille sig
eU. være stillet, anbragt paa siden ell.

(i reglen) paa de to sider af noget, de to
Sidefløie, som flankerede Taamet, og blev
benyttet til Stalde. Etlar. DV. 161. de to
første i Toget flankerede Indgangen.Do^

40 Nyh."/6l912J.sp.2. Gaardspladsen flanke-
res af Sidelænger i samme Stil som Ho-
vedfløj en. Trap.*IIIJl. især i perf. part.
brugt som adj. i forb. m. præp. af: Élich.
11.278. Drachm.KKJ.34. For Hovedet var
bygget et liUe særskilt Rum . . flankeret
af 2 Fraadsten paa hver Siåe.HMatthiess.
(AarbKbhAmt.1920.77). (spøg.:) at være
flankeret af en Moder og tre Tanter. Æ
BrandJBes.42. OBenzon.FE.177. H (dial.)

50 indJiente (tU hest) ved at naa op paa siden

af. et løst og vildt Øg maae flankeres
hiem, d. e. oprides. Jitn^e. 2) H beskyde
i flanken (2); tage under ild fra siden ell.

skraat fra siden. Moth.Conv.F73. Capitain
Munk . . nærmede sig efterhaanden Landet
saa nær, at han med Stykkerne kunde
flanchere paa Landet, i medens Krigs-Fol-
kene bleve satte i Land. CPRothe.MQ.Il.
539. paa samme Tid blev vores Linie flan-

60 keret fra Landsiden med Kugler af Felt-
skyts. JJPaZtt<JanJ5rJ6i. flankere et An-
greb. OrdbS.

II. flankere, v. [flaix'ke-'ral -ede. {jf. sv.

flankera; /"ra rif. flankeren, AoZZ. flankeeren,
løbe til højre og venstre (om jagthunde), ty.

flankieren, af fr. flanquer, sa. ord som L

73*
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flankere; i bet. 3 fra fr. flanquer, kaste) 1)

^nu sj.) strejfe om; flanere (1). Lysten
til at slaae sig løs og f\ank.eTe.Bagges.I)anf.

1.242. Kierk.IV.177. han jagede og fiskede,
red og flankerede rundt paa Egnen. Zola.
Frugtbarhed.(overs.l899).812. 2) (w. h. t. bet-

tidviklingen jf. sværme; nu næppe br.) leve
overdaadigt; svire, en Grønskolling, som
ønsker sig hendes Penge, for at kunde
tUgavns flankere. Wess.LbF.43. den gode
Mand har tracteret og flankeret saa længe,
at han nu maa sælge baade sine Heste og
sine Yosne. Erz.X.23. HCAnd.VI.247. A
Becke. Irytaarsaften paa Hveen. (1863). 23.
S&B. 3) t kaste, tumle m. noget; ogs.:

svinge frem og tilbage. At flankere med en
Kaarde, en Stok. VSO. jf: dersom nogen
Understaar sig at sige Kiss til vor Kat,
saa skal vi Flanckere (o : udveksle hug) med
dem, og det skal have Skick. KomGrønneg.
11.81. smst.82.

Flanker-fil, en. [flaii,ike-'r-] (efter tg.

flankierfeile, af flankieren, file siden tynd,

fr. efflanquer; ur.) lille fil m. kileformet

tværsnit til tildannelse af tænderne paa et

drev; drevfil. Sal.V.484.
Flanke-slag:, et. [I] (vet, landbr.)

flankens bevægelse (hos heste) under aande-
drættet. MøllH.1.529.

CP Flaner, en. [fla'nø-'r] flt. -er. (fra

fr. flåneur, af flaner, se flanere) person,
der ibehagelig lediggang driver rundt paa
gaden; elegant dagdriver; brostensslider.

jeg var en Dagdriver, en Lediggænger,
en Flaneur, en letsindig Fugl. Kierk.XIII.
548. Drachm.F.1.103. (Schierns) Liv paa
Restaurationer og Kaféer . . gav ham Ud-
seende af en Flaneur. JolisSteenstr.RD.285.
Pont.DR.IV.211.

I. Flap, en. se Flab.
II. Flap, et. [flafc] flt. d. s. {vbs.til flappe;

1. br.) lyd af noget, der bevæger sig ell. slaar

i luften; smæld; blaf (2). han hørte det
lette Flap af (flagermusenes) Vinger, naar de
vendte i Luften. KnudPouh.JJ.151. flappe,
V. [iflaba] -ede. vbs.jf. II. Flap. {jf. eng. flap,

hænge slapt ned, ty. flappen, lydefterlignende

ord, jf. flapse; sml. Flab; 1. br. i rigsspr.)

1) bevæge sig hid og did for vinden; flagre
(1.2). See, hvor Seilene flappe ud og ind!
PalM.IL.II.298. De store visne Blade
flapper svagt i Vinden. Jørg.Liv.VI.83.
jyjens.M.I.128. || ogs. d. s. s. flagre l.i.

*over Bord den (o: sjælen) Herligheden
kasted,

|
Blot for den tomme Lyst at

flappe bort. jPaiI3f.yi.86. 2) frembringe
en flagrende bevægelse (m. noget) (jf.

flagre 1.3^. Vinden flappede med Sol-

sejlets Bræm af rødsømmede Tunger. Jørg.

S.7. Rørd.LB.258. en Gang imellem flap-

per (rensdyret) med Ørene. JVJens.Br.21.
m. obj.: man saa (mammuten) da staa .

.

og flappe Øren mod Myggene, smsf. 88
3) (dial.) om fodtøj: ikke slutte godt; slubre.
Feilb. flapse, v. ['flabsa] -ede. (sj.) side-

form til flappe, (de) grønliggule Kronflige

. . viftede i Spidsen som flapsende Øren
af levende Smaadyr. jE^rewcrJfidde.('TtfeL
1912.n.219).
Flarre, en. se I. Flirre.

I. Flaske ell. Flask, en. ['flasga;

flasij'] flt.-{t)T. (ænyd. d. s., glda. flask (i betl;

jf. ogs. DSt.1921.45); besl. m. jy. flaske,
kløve, splitte (Feilb.), sv. klyva på flask,

no. dial. kløyva paa flask, khve paa langs,

10 nt. flatsch, ty. flatschen, afrevet (tt/ndt)

stykke, pjalt; af sa. rod som flad) 1) i sted-

navne: dels om vig med lavt vand, dels

om mose- og lavtliggende engstrækninger. Fla-
sken (vig ved Boskilde fjord og ved Horsens
havn), Flaskerne (mosedrag i Bevling sogn,

Hornum herred, Jylland), i ssg. : Flaskebugt
(i Baaring vig), se JohsSteenstr.DS.92. Feilb.

(u.nzsk). jfMothJF210. Aarb.1863.203. 2)
(dial.) bred splint af træ, som kløves. Feilb.

20 (u. 5. flaskeø, jf. : Flaske . . kaldes det
yderste på en træbul, som ei duer tfl at
slinges (o: tilhugges), og derfor affsaues.

Moth.F210. 3) (nu kun dial.) afreven
strimmel af hud, tøj olgn. Flaske: vAph.
(1759). Flask: MDL. Jeg rev en hel Flask
Hud af paa det store Søm. Han rev en
stor Flask af sine Bukser. Kværnd. 4) (dial.

ell. foræld.) udskaaren flig ell. skød paa
en kjortel ell. trøje. Fl&s'k.e: Moth.F210.

30 vAph.(1759). en sort Trøje .. med smaa
Skjød eUer Flasker. BlichJV.5. Sal.Y.446.
Feilb. Flask: MDL.

II. Flaske, en. [iflasga] flt. -r. {glda.

flask (Suso.28), flaske (GldaBib.34.479),
oldn. flaska, ty. flasche, eng. flask; oprin-

delse uvis, muligvis besl. m. I. Flaske, opr. om
flad beholder; jf. Fiasko, Flakon) 1) behol-
der (af glas, træ, metal olgn.) til flydende
varer, i reglen af cylindrisk form og m. en

40 smal aåbning („hals") for oven. vil Her-
skabet . . ikke give mig lidet Viin udi
en Flaske? Eolb.DB.in.6. *I slebne Fla-
skers runde Bug

|
Rød Druesaften blin-

ked.Winth.VL 138. *Af Flasken . .
|
Han

trækker . . den lange Prop. PalM.TJ.287.
som en flue i en flaske, se Flue.

|| f
om beholder af anden (form og) anvendelse.

En Pige saae . . sin Mad-Moer tage en
Flaske af Skabet, hvorudi hun havde en

50 Salve . . Pigen . . toeg samme Krucke ud
af Skabet. Holb.UHH.1.5. || m. særlig tanke
paa indholdet: (han) gjorde sin Tallerken
bar i en Haandevending . . Men derover
glemte han ikke Flasken. Blich. III. 535.

om mælken i en (patte)flaske: at give Barnet
Flaske. VortHj.III.159. (barnet) maattenø\es
med en Tyggesut og Flaske. AndNa^.DM.
IV.50. især % udtr., der betegner (overdreven)

nydelse af stærke drikke : *Min eeneste Fiende
60 staaer for mig paa Bord, |

Med Flasken
jeg fører evindelig FLxig. Éahb.PoetF.1.113.

nogle Aftentimer arbeidede (vi) paa Fla-

sken, røg Cigarer, og mindedes de Fra-

værende. Grundtv.E.134. Naar galt skal

være, saa hold Dig hellere til Fruen-
timmer, end tfl Flasken. Drachm.VT. 303.
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bære sin flaske, se II. bære 4j. taUm.:
kigge for dybt i flasken, taae en taar

over tønden. Gadeordh? jf. III. dyb is. f
lugte for tit til flasken, d. s. Moth.
F211. slaa sig til ell. paa flasken,
blive forfalden tU drik. Ing.EF.VII.46.
Winth.X.225. E.ostr.T.139. Gadeordl?

jj
som maaisangivelse: Abraham . . tog Brød
og en Flaske Yajiå.lMos.21.14. MO. de
har drukket en flaske vin og to flasker

øl
i
spec. (tn. h. t. øl, vin, brændevin olgn.)

om hjantum bestaaende af */* eU. */§ liter:

Levin. Hage.HlO. RagJVJ.31. tidligere ogs.

(og endnu m. h. t petroleum) om kvantum
bestaaende af 1 liter: VSO. Hag.IV.131.
2) overf. 2.1) f apparat til at holde oppe
under svømning. vAph.(1759). Zl) be-
holder, hvori sand olgn. formes til metal-
støbning. MothJ'211. VSO. FBFrils.KA.
130. Wagn.Tekn.64. III. flaske, v. ["flasga]

-ede. (af n. Flaske) 1) (nu næppe br.) lave
flasker. Moth.F211. 2) ernære (et barn)
V. hj. af en patteflaske. billedl.: *Til

Storværk er for stumpet den Slægt, som
flasket blev | i Enevældens lumre Amme-
stue. Ptott^JJ.8 7. næsten kun i forb. flaske
op, opamme kunstigt v. hj. af patteflaske.

Levin. Naar Barnet er afskaaret fra at

kunne faa Bryst, maa den kunstige Er-
næring træde til: Barnet maa flaskes op.
SechLeth.BP.71. HaUebyJ52. Naar et Lam
blev flasket op, kaldtes det et Dæggelam.
SjæUBond.82. overf.: jeg har set adskillige
Aargange af dansk Ungdom blive flasket

op med Krøniken om, hvorledes den dan-
ske Presse . . var lukket for Georg Bran-
des. ffPtoj(o.ri)a^.Yt/A."/ni907Jjtp.3;.

IV. flaske, v. [^hasaa] -ede. {ænyd.d.s.;
fra nt. flasken; oprindelse uvis; dagl.) gaa
i orden; føje sig (især: efter ønske); gaa
heldigt; lykkes, (upers. eU. dog m. neutralt

pron. som subj.; i rigsspr. kun refl., dial.

(se Feilb ) ogs. intr.). hvor megen Umage
man har giordt sig . . saa har det dog ikke
vildet flaske sig.Holb.DH.n.66. Graah.
PTJ.50. Naar det kunde flaske sig, skulde
jeg intet have imod at reise med (ham)
fiennem Holland. Gi-undtv.E.128. Hrz.D.
1IJ.71. AndNxJ)M.rV.39. | t forb. m. adv.,

der angiver maaden, hvorpaa noget former
sig. *Det flasker sig skiønt, h^ tænkte,
den Miød skal

|
Snart mig fortælle, hvor

Guldet er skiult. BaggesJ)anfJ.403. et nyt-
tigt Medlem af Samfundet maaske, om det
havde flasket sig anderledes for ham i

Livet. Drachm.VT. 282. OBode.H.oS. *og
gult blev Græsset, mit Skæg blev hvidt,

|

og alting flasked sig lige skiåtl StuckJI.
199.

V. flaske, v. ['flasga] -ede. (vistnok sa.

ord som flakse; især dial.) i) d.s. s. flagre 1.1.

vor Ravn, der med flaskende Vinger raabte
ham sit „Sukkermand 1" imøåe.Blich.IV.
347. Feilb. 2) d. s. s. flagre 1 9. (støvskyen
blev drevet.) stadig flaskende og svajende,
ind mod Husrækken. FrPouteen.5Ji.

Flaske-, t ssgr. i reglen af TL Flaske 1

(jf. dog -træk, -trøje, -æble^- kun de vig-

tigste ssgr. er medtagne ndf, udeladt er fx.
-bærer, -børste, -form(et), -holder, -hylde,
-hylster, -kurv, -mager(i), -prop, -renser,
-reol, -skylning, -stativ, -traad. -agnrk,
en. lang, lige agurk (jf. -græskar/ S&B.
D&R. -bi^er, en. (dagl., næsten vulg.)

bajersk øl paa (halv)flaske (jf. -øl). CMøU.
10 PF.343. Pol.*yjl910.6jsp.4. -bakke, en.

lille rund bakke, hvorpaa flasker olgn. stil-

les. Winth.XLl96. VortRj.lVl.22. jf. Ar-
laud.393. -barn, et barn, der opammes
V. hj. af patteflaske (jf. Dæggebam, mods.
Brystbarn;. SechLeth.BP.75. DagNyh.^/n
1921.9jsp.2. Feilb. -brev, et ^ skrifUw
meddelelse, der (især af søfolk t havsnød)
kastes i havet i en vandtæt tillukket flaske

for at skylles i land et eU. andet sted (jf.
20 -post;. BaggesJI.245. AllerJIJ.27. -boe,

en. (tH Bug 2.2; jf. -mave; 1. br.). Moth.
F211. VSO. MO. D&R. -bund, en. 1) i

egl. bet. 'Hurra ! vor Filosofi I laa paa Flaske-
bunden. PJ_ffct6.rS.D76. J/O. 2) (glarm.)
d. 8. s. -bundsrude. -bunds-rade, en.
(alarm.) liUe cirkelrund rude af farvel glas,

der minder om bunden af en flaske, og som
bruges i blyindfattede vinduer. Gjel.Giids
Venner.(1916).7. VortRj.IV2.o6. -don-

» kraft, en. (fagl.) lille donkraft m. kegle-

formet stativ, der minder om en flaske. Landb
0.1.563. -element, et (fys.) galvanisk
element anbragt i en flaskelignende beholder.

SaLVIL461. -fo(de)r, et (ænyd.d.s.; i

bet. 2 ved tilknytning til Foder, føde) 1) i

rum inddelt skrin ell. hylster, hvori flaÅer
kan medføres paa en rejse olgn. (nu især
m. henblik paa indholdet). Cit.l716.(Thott^
1524.432). Hun gaaer ind . . og henter

4Q et Flaskefoder . . hun aabner Flaskefoderet
og efterseer om det ogsaa er de rette
Flasker. TBruun.(Ski(espJ1.93). OeU.XIII.
222. Madkurve og Flaskefodere . . gaves
tUPjis.BlichJjsxxir. AllerJLl27. 2) (dagl,
spøg.) i videre anv.: drikkevare(r). Schand.
F.421. AndNxæEJII.350. Vi skal have
noget Flaskefoder meA.PCVRansen.Den
heUigeLidenskab.(1919)J72. -fodrer, en.

(fagl.) instrument til fodring af bier. Biavl.
» 111. -gl»fi, et. (fagl.) simpelt glas af rød-

gul eU. mørkegrøn farve, der bruges tU alm. fla-
sker. RCAndJIMO. Bitte-TopJ7. -j^æs-
kar, et. S( slægt af græskarfamilien m.
flaskelignende frugter, Lagenaria Ser. (ogs.

om frugten) (jf. -agurk, -kyrbis^. Funke.
(1801).IL345. Warm.Frøpl.258. -jrren,
adj. MO. ilaskegT0imeRxideT.Bergs.BR.143.
flaskegrønt Skørt. WiedJ'æd.185. -hals, en.
om den øverste, smaUe del af en flaske. Moth.

60 F211. en mat Praas . . stod paa en Stol
i en Flaskehals. Oehl.XXVI.90. Flaske-
halsen var knækket over lige under Prop-
pen. DracAm.PF. 53. -hytte, en. (fagl.)
værksted til fremstilling af flasker. Bule-
Top.8. t -kyrbis, en. (efter ty. flaschen-
kiirbiss) d. s. s. -græskar. JiirlinJloraMa-
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celliHortensi8.(overs.l786).S5. -lak, en, et.

(fagl.) særlig slags lak, der bruges til over-

træk over proppen og det øverste af flaske-

halsen. SaUVIII.225. -mave, en. (I hr.)

d. s. s. -bug. Larsen, -metode, en. (fys.)
metode til at udfinde smaa legemers vægt-
fylde, idet denne bestemmes efter den mængde
vand, som de fortrænger ved at kommes i en
m. vand fyldt flaske. Paulsen.L130. -mo-
den, adj. (fagl.) om vin: som er skikket lo

til at kommes paa flasker. Larsen. Cit.1920.
(OrdbS.). -ovn, en. (fagl.) foroven ind-
snævret, staaende ovn til kalkbrænding. SaU
VIII.224. -post, en. ^ befordring afskrift-
lig meddelelse i en vandtæt tillukket flaske;

ogs. d. s. 8. -brev. OpfB.UI.387. ved Nor-
ges Nordspids er der fundet en Flaske-
post af følgende Indhold: Avance hava-
reret 13 Sømil sydvest for Kap Horn. Pol.

^'>U1908.1.sp.2. :20

flasket, adj. [iflasga<] (ænyd. d. s.; tif

I. Flaske 4; foræld.) forsynet m. ud-
skaarne flige; vist kun i forb. flasket
trøje (jf. Flasketrøje^. da hun skulde be-
søge fornemme Fremmede, gik hun til

Fods i sin flasked Trøye. Holb.Vgs.IV.7.
sa.Kandst.L2. VSO.
Flaske-træ, et. 2( (sj.) 1) amerikansk

træ, hvis græskarlignende frugter i tørret til-

stand anvendes til beholdere olgn., Crescentia 30

cujete L. vAph.Nath 11.416. S&B. 2) træ m.
flaskeformet stamme, Sterculia rupestrisBenth.

Schneider.Type-Atlas.(1881).X. 7. Sal.IL325.
-træk, et. (efter ty. flaschenzug, a/flasche,
skive i trisseværk; fagl.) talje, hvis to blokke

har flere hjul, det ene over det andet. Meyer.
Sal.VL68L D&S. spec. (med.) om trisseværk

til at sætte forvredne lemmer i led: Meyer.
D&H. Aller.II.128. -troje, en. {ænyd.d.s.;

af I. Flaske 4; foræld.) d. s. s. flasket trøje 40

(se u. flasketj. Holb.Paars.225. nu hun
skal ud i Byen, hvor der er en Hob Frem-
mede, vil hun ud i sin Flaske-Trøye. sa.

Vgs.IV.L Winth.IX.75. JPJacLSå. overf.:

*nu kommer vores Pralbønner. | Har du
set den daér

1 i hvide Stiveskørter
| og

højrød Flasketrøje?i2ørd.GD.285. -vis,
adv. (1. br.) han solgte sit 01 flaskevis 1 Sk.
under Inakiøhsprisen. KierhXIV.42. spi-

sende fadevis og drikkende flaskevis. 50

EBrand.UB.157. \\ som subst. Byfogden
gjorde stor Middags - Collas med Viin i

FlaskeYUS.HCAnd.VI.217. -æble, et. {af
ænyd. flaske i bet. „(hængende) kvindebryst"

(Kalk.Y.253)) navn paa en æblesort af af-
lang form; nonnetitte. Nonnetitte eller

Flaskeæble. Cit.1795. (Bredsted.Pomologi.IL

(1893).142). MO. Feilb. SjællBond.42. ogs.

om træ, der bærer dette æble: Sal.XVIIL785.

II
(dial.) agurk. JTusch.296 (Tønder), -øl, m

et. 0/ paa flaske(r) (mods.: øl fra fad; jf.
-bajer). S&B.
t Flaskner, en. (efter ty. flaschner)

haandværker, der laver feltflasker (af metal).

Hallager.291.

Flat(e), en. se Flaat.

flatre, v. [ifladre] (ogs. fladrej. -ede.

(jf. SV. fladdra; fra ty. fiattern; jf. Fladder-
mine, Fludder) 1) (1. br.) d. s. s. II. flagre 1.

1.1) d. s. s. II. flagre l.i. Leth.(1800). (vild-

ællingerne) forsøgte at fiattre hen over
Vandskorpen. Bogan.1.98. Fle.uron.DTN.14.
1.2) d. s. s. II. flagre 1.2. da den troeløse
Hvirvilds Banner fladdrede paa Sjælland.
Ew.(1914).V.36. (haaret) fladdrede i natur-
lige Lokker omkring det hvideste Bryst.
smst.VL279. \\ om ild. vAph/1759) ('flatre og
fladrej. 2) (nu næppe br.) d. s. s. II. flagre 2.

*Hun fiattre længe nok liig Sommerfuglen
om. TBruun.VL259. *Fritz flattrer mellem
Verdens Glæder,

| Han ey min bange
Kummer seer. smst.VIL127.
flattere, v. [fla'te'ra] -ede ell. (nu sj.)

-te (Graah.PTJ.115. Erz.D.IIL193). vbs.

-ing, jf. Flatteri. (fra fr. flatter, egl.: klappe,

kærtegne) 1) f paavirke behageligt;
kildre; pirre. Alt hvad som ikke flat-

terer en Stads Forfængelighed, kaldes
Avind og 'KmiTVOTenhed.Holb.Plut.1.7.
der var stor Honneur derved, at det ikke
kunde andet end flattere min Ambition.
Overs.afHolbLevned.61. Alle de fornøyelige
Tidender Die har Flatteret mig med Heele
Sommeren ere aUe blevne til Vand. Cit.

1760.(JySaml.4R.IIL95).\\refl. : føle glæde
ell. tilfredshed (ved noget); smigre sig
(med noget). Jeg flatterer mig med den For-
haabning, at (han) ingen Skade lider der-
ved Holb.Intr.LFort.4^. dog kand (jeg) fla-

tere mig, at vel ingen Fremmede for den
Priis har bedre Leylighed. Klevenf.BJ.105.

2) (nu næppe br.) sige til en, hvad han gerne
vil høre; tale efter munden; smigre. Vil
hun være flatteret. Madame, saa maa hun
lade sig see i Hænderne af andre, end
jnig. HolbJiars.III.5. (jeg) finder mig af

(brevets) behagelige Indhold i mange
henseender flatteret. Langebek. Breve. 271.
CBemh.IX.51 (se u. familiær 2). || uden obj.

:

Holb.Paars.211. Bonifacius 3. . . flatterede

saa længe for ham, at Phocas udi det Aar
606 declarerede ham Hoved for alle andre
Biscoper.sa.Intr.I.179. 3) m. tings-subj.:

stille i gunstig, fordelagtig belys-
ning; faa til at tage sig ud. En bril-

lant oplyst Balsal kan vel være en flat-

terende Omgivelse for en balklædt ung
Pige. Kierk. 1.302. Drachm.F.L304. Gjel.

GI).187. Den Baggrund er yderst flatte-

rende. /Svia.i^'ruGr.! 7.
Il
især m.h.t. portræt:

forskønne. *et Portrait, som Darre expri-

merer | Med rette Farver og aldeeles ey
i\sAiereT.Wadsk.5. *Hendes Træk

|
Var' ei

UsMeerte. Hrz.D.III.193. jeg kan ikke
Ude de flatterede Profilbilleder. Gjel.B.78.

Flatteri, et. [fladairi?] (fra fr. flatterie,

vbs. til flatter, se flattere; nu næppe br.)

smiger; hykleri, siig mig ret, Madamel
uden Flatterie, hvad synes hende om mine
Lineamenter? Holb.Forv.5sc. FrHorn.PM.
38. *Jeg glædes tit ved eders Trøst;

|
Men

— frydes uden Flatteri I |
Thi jeg har og
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Chrambambnli. Stub. 85. SchousbøUe. Saxo.
370. Leih.(1800). Meyer.
flan, adj. se flov.

F]air(e), se I. Flage.
flebe, r. se flæbe.

Fled, subst. [fled] (nti sj. Flæd [flæS]

VS0JI.92. jf. u. fled-føre, -føring^, (æda.

flæt, hus, husstand, fsv. flat (d. s.), no. flet,

det ophøjede gulv langs væggene, hvorpaa
sengene ^aar, oldn. flet, flad, lav b€Bnk (langs

væggen), sengested, hus, oeng. flett, gulv, hus
(eng. flat, etage), nt. flet, den del af stuen

(nærmest væggen), hvor sengene staar (mnt.
viet, flade, lergulv), oht. flezzl, gulv (se Fløts^;

afl. af flad
;
grundbet. : flade, fladt (stampet)

gulv; jur., foræld.) bolig- og ejendoms-
fællesskab; især i forb. som være i fled
(og i fællig) (med), (Jf. æda. sltiæ i flæt

ok fæligh mæth; se ogs. u. fledføre) have
bolig- og ejendomsfæUesskab (med); være fled-

føring. MothSlSl. GramJfucleusJ.174. At
leve i Flæd og Fællig sammen. At give
sig i Flæd med een.T^O.
JPledder, en. se I. Flitter.

Flede-spætte, en. se Flagspætte.
fled-føre, v. [-ifø'ra] (nu især dial.:

flæd-. VS0JI.92. Skovrøy.Fort.23.24f. jf.
Feilb.). vbs.-eUe (MothJ'131. SaUVII.230),
-sel (Lassen. AO.*693), Ang (VortEj.III3.
89). (æda. flætføræ (sik), jf. fsv. flatfara

(sik), fara a flat^ oldn. ganga å flet (ok å
borfl) i sa. bet.; jur., foræld. eU. dial.) gøre

(en) tarsinjfledføring. Moth.F131. det var
et smukt Træk af Langebækmanden at

flædføre Mads for de „faalle" (o: sølle)

S]a\hngeT. SkovrøvJ'oH.24. FeilbJVJ47.
\\

i rigsspr. næsten Kun refl. eU. pass. : gøre sig

tU eU. blive fledføring. MotKFlSl. YSO.
Gaaer jeg , . i Barndom, da gaaer det dog
ikke saavidt, at jeg . . vil fledføre mig
hos en udenlandsk Herre. Grundtv. Saxo.
1.204. ColUgial-Tidende.l822.(MO.). selv
vilde han . . give sig ind i Klostret som
fledførtBroder. LBruun.A.IJ.82. DenMand,
der var gift, kunde ikke fledføre sig, med-
mindre Hustruen ogsaa fledførte sig. SaU
VII1.230. Feilb. overf. (1. br.): gøre sig

(aandeligt) afhcengig (af andre), de For-
slag, som det til Partiet fledførte „Flertal"

stifler. Dagbl.*/il874.1.sp.l. for Alt i Verden,
ikke fledføre sig som Træl for de store

Tænkere. Drachm.HI.297. L -farins, ©n.

[-,fø-'reiil (nu sj.: Flæd-. VS0JL92. Lund.
Ordb.34. Fleg-. Letk.(1800). jf. (?) sdjy. flæk-
føre. FeilbJ.31lJVJ47). flt.-er eU. (tbr.) -e

(Gravl.KongTjod.(1921).22). (æda. flæt-

føring; tU fledføre; jur., foræld.) person,

som (p. gr. af alder, fattigdom olgn.) lader

sig optage i en andens husstand (med ret til

livsvarigt underhold) mod at opgive raadig-
heden over sin formue (arveret olgn.). Moth.
F131. VSO. TAlgreen-U8sing.Anm.tUTings-
rettenJ.(182o).304. de sindssyge (blev) be-
handlede . . som Fledføringer i et fattigt

Hjem i Sognet DanmRigMist.VIl.87. din
stakkels Farbroder er ikke bedre end en

uselig Fledføring eller Stavkarl. BaudÆK.
83. Heller ikke Fledføringen er umyndig,
men hans Formue tilhører som Helhed
Husbonden. Lassen.A0J3o. | uegl. om den^
der er i en ynkelig, hjælpeløs tilstand. Den
nye Morgen, den nye Ungdoms Seirstog,
fra Leipzig til Frederiksstad, oplevede han
(o: krigsinvaliden) kun her i sin Stol, en
Fledføring, med stift Ben. KiddeJJ84. \\

10 overf. (jf. -føre slutn.) om den, der har op-
givet sin (aandelige) selvstcendighed, er (sla-

visk) afhængig af andre olgn. den Samling
af aandelige Fattiglemmer og intellek-
tuelle Fledføringer, som fører det store
Ord i Lovgivningsværket her tU Lands.
VortLand.'/iol903J.sp.4. II. -forins, en.
vbs. til -føre (s. d).
Flee, en, et. se Flæg.
Flege, en. se I. Flage.

20 L Flegel, en. ['fle%8)l] (ogs. Flabet.
vAph, (1 764). EGad. Tro som Guld. (1893)^
106). — t Flejl. Moih.F212). flt. flcglcr.

{ænyd. d. s.; fra ty. flegel, egl: plejl (jf.
eng. flail^, vtst af sen. lat. flagellum (se

Plejl^; m. h. t. bet-udviklingen se Bengel;
nediæt., nu sj.) grov eU. uforskammet (især:

yngre) person; lømmel. 'Han giver store
Folk ey den tilbørlig Ære | En Flegel
viser han i Grovhed sig at være. FrHom.

30 PM.149. hvor er den Flegel kommen til

det ^ayn. Holb.HP.lJ2. Ey paa Dør du
Flegel. sa.BarsJ.6. Hrz.VII.353. ensaadan
Flegel — saadan en pyntet, flau Gade-
stryger. CBemh.XlJ.43. (pigerne) kan støde
med en Lanse . . og stikke med en Kniv
saa godt som nogen Flegel i deres Aar.
Drachm.KWJi9.

n. Fleg^el, et. se Fløjl.

Flegel-aar, pi. [I] (^.) om lømmd-
40 alderfen j. en Mand, der dog var langt over

Flegel-Aarene. Gylb.IV.44. >aftis^, adj.

[I] (sj.) lømmelagtig. De (to stucknter) saae
lige flegelagtige ud. DrachmJKKJ.92.
Fleg-fering, en. se I. Fledføring.
Flegger, subst. se Flægger,
^T\efSBkn^en(HolbJDHJII.678. GyTb.

IV.118. Brandes.XV.65) ell. et ['fle^naj
(fra gr. phlégma, brand, ogs. (if. Hippo-
krates's lægeskole) : (den ved fordøjelse og for-

50 brcending opstaaede) slim i blodet olgn.) efter
tidligere tiders opfattelse betegnelse for et

særligt stof i blodet ell. en særlxg be-
skaffenhed af blodet og vædskeme. *i

hvert menneske en selsom Chaos er, . .
|

Af Blye, Mercurio (o: kviksølv), af flegma
og af Galde. Holb.Skiemt.C3''. JBaden.FrO.
VSO.V.P77. nu som udtryk for en særlig

sindsbeskaffenhed, karakteriseret ved svage og
langsomt skiftende følelser (egl. et af de fire

60 temperamenter, som tidligere i henhold til den
gr. læge Galenos's lære mentes at afhænge
af vædskeme i legemet): koldsindighed;
træghed; dvaskhed (jf. Flegmatiskhed).
HolbJ)HJII.678. en Følge af vor National-
sygdom, af vort Phlegma, vor Uvirksom-
hed. Ew. VI.o6. en Ud, der nødvendig maae
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elektrisere dem, som ikke ere fulde af

Filegma..FrSneed.L56. med et koldt, næ-
sten overseende Pflegma henkastede jeg
et Par Ord til hende. Z^ierfe. 1. 509. Han
taalte Afbrydelser, Indsigelser . . hans
Stamgæster . . forbavsedes over hans god-
modige Flegma. Drachm.STL.246. Der er
noget østerlandsk i det Flegma, hvormed
Spanieren med korslagte Arme kan nyde
Solen og LivetVVed.B.188. CP Flegma- lo

tiker, en. [fleq'ma'Æ^^ar] (f m. lat. form
Phlegmaticus. Leth.(1800)). flt. -e. (til Fleg-
ma; 1. br.) menneske med et flegmatisk tem-
perament. Sibb.F.II.165. Phlegmatikeren
Inclinerer tU Ligegyldighed. Mart.EthikS.
1.13. (han er) hvad det Ydre angaar, en
lidt svær Mand med et godmodig Ansigt
. . for det Indres Vedkommende en vel-

villig Flegmatiker, der holder Middel-
vejen i Alt. Tops.1.238. CP fle8:matisk, 20

adj. [fleq'ma'dis^'] {ænyd. d. s.; dannet som
adj. til Flegma) (egl.) som har slimet, lang-

somt flydende blod; som har et sløvt ell. me-
get roligt temperament; koldsindig; ufor-
styrrelig rolig; træg; dvask; dorsk.
Mit Blod, efter min Barbers Sigelse, be-
gynder nu at blive temmelig flegmatisk,
og seer nær ikke saa levende ud i Aar
som i FioT.Eolb.Metam.)(2v. naar dets
Nerver kun har liden Pirre -Evne, og 30

Hjernen liden Vedholdenhed, (kaldes men-
nesket) phlegmatisk. Hallager.l6. Blich.IV.
149. *„Var jeg i Helved?" — „Som næ-
sten Alle;

I
Kun pleier man ei saadan at

kalde
|
Det fede, phlegmatiske Liv paa

Jord." Seib.Poet.X.244. den uforstyrrelige
(flegmatiske) Ro, der tager Alt koldsindigt,
ikke lader sig Imponere, forskrække eller

forstyrre, men bliver ved sit og sætter sit

igennem.. Brandes.XY.65. (l.br.) om dyr: 4a

I muddrede, urene og stillestaaende Vande
findes der gjerne Aal, Suder, Veirpropheter
og andre usunde, slimede og pflegmatiske
'Fisk..Werfel.Fiskerb.50. CP FlejEcniatisk-
hed, en. (sj.; jf.Ylegma). CLStrøm.U.82.
flegre, v. se flægre.
Flejl, en. se I. Fiegel.
Flejn, en. se Flen. flejn-skaldet,

adj. se flenskaldet.

Fleksien, en. [flæg'Jo'n] HøysgAG.5. so

flt. -er. (af lat. flexio (gen. -ionis^; vbs. til

flektere (s. d.); fagl.) bøjning. 1) (med.)
bøjning af et led. Sai.VI.689.

||
(ogs.)

abnorm bøjning af et organ (fx. livmoderen).

Panum.2il. 2) (gram.) bøjning (2) (ved de-

klination ell. konjugation). Solb.Orthogr.97.

ordenes Flexion eller Forandring og Bøy-
else. Høysg.AG..30. JBaden.Gram.147. Mik-
kels.SproglS.37. flektere, v. [flæqite^ra]

-ede ell. (sj.) -te. vbs. Fleksion (s. d.). (af 60

lat. flectere, bøje, krumme; jf. reflektere;

gram., 1. 6r.) d. s. s. III. bøje 4. participia

passiva skal flecteres anderledes end Ad-
jectiva. Holb.0rthogr.104. paa Raison er det
ikke grundet at flectere saaledes: jeg etc.

elsker, vi etc. elske. HøysgJLPrlS. |j flek-

terende sprog, (sprogv.) d. s. s. Bøjnings-
sprog. VilhThoms.SB:.66.
Flen, en. [fle-'n] (ogs. Flæn [flæ'n] Gram.

Nucleus.255. VSO. MbL.118.122. LovNr.56
''U1888.§12. Feilb. SMich.HB.23. Aakj.VF.
140. — nu kun dial.: Flejn og Flin. Moth.
F212. Feilb. (se ogs. u. flenskaldet;. — sj.

Flæne. Leth. (1800). Jf MDL.118). flt. -e

(Gram.Nucleus.425. VSO. MO. D&H. JV
Jens.NG.60. jf. Feilb.) ell. -er (LovNr.56^U
1888.§12. LandmB.L410. SMich.HB.304.
Aakj.VF.78. 140. jf. Feilb.). (ænyd. d. s., no.

flein, flis, splint, oldn. fleinn, (redskab med)
modhage, spyd, oeng. flan, pil, spyd; jf. ogs.

no. flein, stærkt bøjet horn paa kvæg (se flen-

hornetj; vistnok egl.: noget kløvet, gabende,
aabent; jf. no. flein, bar, nøgen plet, no. flein,

blottet, nøgen, sv. dial. flen (og flainj, d. s.

(jf. u. flenskaldet;) 1) (især dial.) spids

gren paa redskaber som fork, greb, høtyv,

gaffel olgn. Den Gaffel har tre Flene.FSO.

(jf. Feilb. OrdbS.(fynsk)). Afstanden mel-
lem Tunger, Flæner og Braadde paa Sav-
og Piglystre . . maa ikke være under den
. . foreskrevne. LovNr.56^^/d888.§12. Lyn
fo'r ud af alle Flænerne paa hans Trefork.
SMich.HB.304. et Lyster, hvoraf hver
Flen først møjsommeligt maa arbejdes ud
af en Knogle. JVJens.NG.175. en Greb,
hvori en Flen var brækket. Thuborg. K.5.

2) (poet., foræld.) redskab med modhage:
pil; kastespyd. 'Der fløi Flen og Slynge-
sten,

I
Som Avnen flyver i Lo.

|
Mangen

Svend . . | Laae død under Hestesko.
Recke.SB.68. 'Sværd mod Sværd,

|
og

Flen mod Flen,
|
Staal mod Staal. Gjel.

Br.250. (han laa) blødende i Valen med
en Pil af den Slags, der kaldes Flen, gen-
nem.lialsen.PVHammer.AleLangskægsSaga.
(1900).131.

II
(sj.) modhage. *(blodet) randt

over Spydbladets kantede Sten I og lang-
somt drypped fra Flintens Flen. GjelÆs.
213. -flenet, adj. (af Flen; 1. br., især

dial., kun i ssgr.) som har grene ell. mod-
hager. 1 det samme fløj et toflenet Lyn
ned, en IlåfoTk. T]iøgLars.FB.13L Feilb.

(u. jfem-, to-, treflene(re)t;. f flen-hor-
net, adj. [1] (jf.no. fleinhyrnt; se u. Flen)
om kvæg: som har store udstaaende horn
('„krum-opboiede horn, lig en tyve." Moth.
F213). Flein, (ell.) Flen, (ell.) Flin horned.
smst. En fleenhornet Oxe.VSO.
Flensborg(er)-, i ssgr. [iflænsbcnr-

(qar)-] af propr. Flensborg; af ssgr. an-

føres: -lager, et. T (uden for Kbh.) be-

tegnelse for en slags varehus, især i manu-
fakturbranchen, nærmest svarende til kbh.

partivareudsalg (først kendt fra byen Flens-

borg). OrdbS. -sten, en. (mur.) en slags

mursten, opr. fabrikeret i teglværkerne ved

Flensborgfjord. *Mit Storstuegulv er af

Flensborgersteen. Winth. VI.21 9. ForklMu-
rere.4. Distriktslægens, af pæne, gule

Flensborgersten opførte . . Fapade. Schand.

TF.L155. Skorstenspiben var som Regel
af brændte Sten, de saakaldte Flensborg-
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sten (dette Navn bruges den Dag i Dag
i Midtjylland som Betegnelse for Tagsten
af hoUandsk Moåel). AarbFrborg.1918^1.
flense, v. Pflænsa] -ede. vbs. (i bet. l.ij

-mng(Ing.EFJ:V.8. PontF.Ll70). (w.flån-

sa, no. dial. flensa, flinsa, nt. flensen, holl.

flenzen, eng. flense; besH. m. flunse og tnaa-

ske m. Flint; vist egl. udtr. fra hvalfangst

og maaske opr. no.) 1) skære m. store snit;

flænge, t.l) (fagl.) m. h. t. eji dræbt hval

olgn.: skære spækket udaf; sønderdele.
Næste Morgen fortsattes Arbeidet med
at flense den store Narhval . . og hugge
den i Stykker tii Giestenie.Ing.EF.IV.12.
MO. (hvalen bugseres) hen til Skibet, hvor
man skærer eUer „flænser" Spækket af

den. BMøll.DyL.1.305. da han engang mod
Sædvane havde været saa helcfig at faa

Part i en Hvalros, forløftede han sig og
faldt død om blandt de flænsende, ^nud
RasmJ)0.125. 1.2) skære, rive, flænge
(itu) paa en voldsom, hensynsløs, brxt-

tal maade (ofte m. præp. i); især m. h. t.

kød (af dyr olgn ): VSO. (falkens) korte
seglkrumme Næb flænsede i Duens Bryst.
SMich.Æb.ll. „jeg skal studere Medicin."
„Naa saadan. Læge. Ja saa skal de jo paa
Hospitalet og flænse i de døde Drosche-
kuske." JFJens.Z).36. i forb. m. adv.: Han
flænsede Hjærtet ud af (aben), men det
duede ikke til Spise. 8a.^r.68. billedl. ell.

overf: *Man flænsed dem Kødet, man stjal

deres Blod,
|
deres Kærligheds Ret, deres

Kunst. Drachm.VS.l 2. (det) pinte ham saa-

ledes at flænse i sit Hjærtes dybe Vunder.
RistJ.94. Hans bidende Spot flænser, Be-
gejstringens nd brænder i hans Bryst. J"

Magnus.HF.78.
|]
(mindre br.) m. h. t. andre

ting. naar man om Efteraaret begyndte at

flænse i (møddingen) tU Fordel for Brak-
i'oTåQU.Aakj.VF.loS. overf: Du har aldrig
:unnet læse en Bog uden at skandere
den, flænge den og flænse den, for at

gøre den latterlig. EErichs.S.183. (sj.) om
id : pludselig gennemtrænge med voldsomhed

(..sønderrive", „flænge"), et skingrende Hvin
flænser den kaotiske Larm. Hebo.MDJo.
2) flense i lasten Cflense lasten. Funch.
MarOJI.37), ^ rydde op i lasten for at

faa de bagest liggende ting frem. Scheller.

MarO. Sal.^VIli.242. Flenser, en. (fagl.)

til flense l.i: MO. Poi%t.F.I.16é. de 6 å 7

Flensere . . giver sig nu til at afspække
Hvalen med deres lange KmYe. Hjemmet.
1903.352.sp.3. Flense-rum, et. [2] ^
(nu næppe br.) rum, hvor der er gjort plads,

saa at dele af ladningen kan trækkes derhen

for at undersøges ell. optages. Funch.MarO.
11.37.

flen-skaldet, adj. (ogs. flæn-. Nysted.
Bhetoro 7.jfFeilb.IV.xxxrog1.311.— ht\n-.
Moih.F213. MDL.682. OMads.GU.4. Hjortø.

IU.16.— SJ. flin-. MothJF213). {ænyd.ilQn-,
flein-, flinskaldet, no. fleinskallad, skaldet

paa midten af hovedet ell. ml. issen og pan-
den, SV. dial. flenskallig (flain-), d. s. (sv.

flintskallig ved tilslutning /tZ flint, isse); jf.
ogs. no. dial. flæe-, flængskaUad, da. dial.

flæ(d)eskaldet (Junge. Leth.(1800). MDL.
122); vistnok tU no. adj. flein, bar, osv., ae

u. Flen, men m. ændringer i form eU. bet.

ved tilslutning til andre ord, i da. til Flen
i bet.: gren paa høtyv, ell. tU bet.: spids,

tunge, odde, se Kalk.1.559; 1. br.; især dial.)

om person (mand): skaldet paa forhovedet,

10 fra tindingerne af og over issen, saa at kun
side- og baghaar /?n<ies ('mod«, kronskaldet^;
ogs. : skaldet i to spidser fra panden til bag-
hovedet, fra tindingerne over issen (jf. Kalk.
1.559. D&H.); (vtst kun dial.:) skaldet lige

fra pande til nakkeben ell. (i udtr. helt f.^

over hele hovedet (OrdbS.). dersom Haaret
falder ham af Hovedet foran, er han fleen-

skaldet. 3MosJl3.41. VSO. MO. Antiquarisk
Tidsskr.1849—51.138. Ulle, tykladen og flen-

23 skallet, Pont.FL.242. Greven greb sig i

komisk Fortvivlelse med begge Hænder
til sine flenskaldede Tindinger og lod
gjentagende Fingrene løbe igjennem sit

smukke, krusede IiaaT.JakKnu.GPJ.6. jf.:
Flenskaldethed. KPont.BetsmedJII.150.
fler, adj. se flere, fler-, i ssgr. ['fle t-]

ogs. flere- (nu næsten kun i fleresteds, jf.
u. fleraarig^; a/" flere, tscer (hvor ikke andet
angives) i bet. 2 H næsten alle ssgr. er CP

30 (undtagelser er nu alm. brugte ssgr. som
Flertal, fleretages olgn., samt flere-steds^

og dannede i slutn. af 18. aarh. (se fx.
Flertal^ eU. (iscer) senere (efter forbillede af
ty. mehr-, undertiden ogs. svarende tU frem-
medord m. poly-^; ssgr. staar i olm. som
modsætn. de& ttl en- (eU. enkel(t)-^, dels tU
mange-, ofte sammenfattende (navnlig som
en mere ubestemt angivelse) ssgr. m. to-, tre-

osv. (se fx. Fler-gangsmaskine, -gifte, -tal,

40 -tydig^; i mange tilfælde staar dog ssgr. m.
fler- i bet. nær ved mange- (se fx. fler-fol-

dig, -guderi, -koneri^ og kan da bruges soin

modsætn. til to- (tre-), se fx. u. -aarig, -ak-
set, -bo, -dele, -knippet

|| foruden de ndf.
anførte findes adskillige ssgr. (i alm. mere
tilfældige), især saadanne som fler-cifret,

-etages, -leddet, -rådet, -stænglet osv. (i

bet.: som bestaar af ell. har flere cifre osv.),

hvorom kan henvises til sidste led. -autrig,
50 adj. (flere-. Hauch. VI. 313. Brandes. IH.

384). MO. Denne Jomfru K., Gjenstanden
for hendes fleraarige Had ogFoTagt.Schand.
BS.206. H (bot.) om plante: som normalt
lever i flere (mere end to) aar og blomstrer

flere gange (mods. en- og to-aarig^; peren-
nerende (perennis). Drejer. Bot Term. 187.
Warm.Bot.80. -akset, adj. (til Akse 3.1

;

bot.) om plante, hos hvilken først de skud,

som er af højere end anden orden, afslutter

60 med blomst (3-, 4-akset osv., mods. en-, to-

akset;. Warm.Bot.'(1895).reg. Sal.-VIJI.
242. -bo, adj. {som overs, a/ polygam; tU
n. Bo 2; bot.) om plante: som har baade
tvekønnede blomster og han- og hunblomster
paa samme plante. Lange. Flora. xxxn.
Warm.Bot.701. som subsi. d. s. s. Flerbo-

IV. Rentrykt «/: 1922 74
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plante(r). Drejer.BotTerm.197. -bo-plan-
te, en. (bot.) smst.iO. -celle-rast, en.

S( rustsvampen Phragmidium, hvis sporer er

stillet i række paa enden af stilke. Rostr.
Flora.II.49. -dele, v. [-|de-'l8] dele i flere

(end to) dele; især part. flerdelt brugt som
adj.: En flerdelt Bæk (Ps.46.5: en Strøm
med sine Bækkej fornøjer Guds Stad.J.C
Lars. S. 101. Huset har flerdelt hvælvet
Kælder. VLorenz.Studieri danskHerregaards-
arkitektur.(1921).284. (bot; nu næppe br.:)

(de) flerdelte, d. s. s. (de) flerknippede.
Træearter. (1 799). 315. Drejer.BotTerm. 197.
-dobbelt, adj. (jf. dobbelt h) som har
samme bestanddel flere gange; flerfoldig. De
flerdobbelte Stjerner danner Overgangen
mellem Dobbeltstjernerne og Stjerneho-
hene.neegaard.Astron.201. -doble, v. mul-
tiplicere (et tal) med sig selv flere gange; for-

doble; mangedoble. Dommene for England
alene fylder nu henved et Par Tusinde Bind,
og vil man have Summen for hele det Bri-
tiske Rige, maa det nævnte Tal . . fler-

dobles. UgeskrfRet8v.l906.B.242.
flere, adj. komp. [ifleTa] Høysg.AG.56.

(ogs., især i talespr.: fler [fle'r]j. gen. (i selv-

stændig anv.; især Oj fleres, \ flers (Bag-
g.'.s.DV.V.277). {ænyd. glda. fler(e), æda.
fleræ, oldn. fleiri; svarer til lat. plus (gen.

pluris, superl. plurimus; jf. Pluralis osv.),

gr. plées (superl. pleistos); besl. m. fuld
||

Jiertil svarer superl. flest (s. d.); formen
fler skyldes paavirkning fra mer)

1) m. tydelig bet. af komp. 1.1) som i tal

overgaar et vist (tænkt, foreliggende, direkte—
fx. i udtr. m. konj. end — nævnt) antal;

(forekommende) i større antal; talri-
gere. Da blev Balak endnu ved at sende
flere og herligere Fyrster end disse (o:

de første gang sendte). 4Mos.22.15. mine Mis-
gjerninger . . ere flere end Haarene paa mit
Hoved. Ps.40.13. Mange (undveg) af Leiren,
der bleve ikke flere tilbage end 800 Mand
(nu hellere: ikke mer end 800 m. tilbageø.

lMakk.9.6. jeg (har) giort mig til en
Tiener for AUe, paa det jeg kan vinde
des Flere. lCor.9.19. ord af tii eUer flere

stkvelseT.nøysg.A0.132. (levnedsmidlerne er)

dyrere (i Kbh.), fordi Pengene der er flere

end i Jylland. OeconT.III.9. om en Snees
Aar eUer fieer. Ew.(1914).III.277. *Mange
om Skylden og flere om Skaden. Grundtv.
PS.VI.235. den Overtro, at jo flere af de
skrevne Bogstaver, man udtaler, desto
bedre taler man. PJernd.(Tilsk.l908.203).

han har flere venner end jeg > jo fler,

jo bedre, se I. bedre l.i. ordspr.: Der
drukner flere i 01 og Vin . . end i Vand
(o: de, der drikker sig ihjel, er flere end
de, der drukner). Mau.1416. || m. forstær-

kende (trykstærke) bestemmelser som mange,
nogle, endnu, langt, f meget, mange Sa-
maritaner . . troede paa (Jesus) for Qvin-
dens Tales Skyld . . Og mange flere tro-

ede for hans (egen) T^es Skyld. JoA.4.4i.

den Forladtes Børn ere meget flere (1907

afvig.) end dens, som haver Manden. GoL
4.27. 'Ulven gav ham Kys og Klap

| Langt
fieer, end han begjærte. Win</i.I K.57. da-
vred Moderen sine Hænder, sang og græd,
og der var mange Viser, men endnu flerfr

TsLareT.SCAnd.V1.104. Der var nogle fler&
paa hans Side, end paa min. JlfO. || flere
og flere, gradvis stigende i tal. *sanker
fler og fler (Brors.73: meer og meer^ til

10 Hobe. SalmHj.514.3. Alt som Menneske-
slægten udbredte sig paa Jorden, bleve
Folkene flere og flere. SBHersl.L.lO. *De
flokke sig de store Daadyr.

|
De komme

frem af Krattet fieer og iieer. PalM.III.
149.

il
(nu 1. br.) i forb. fler(e) end for-

an num.: mer end; over. „Under hvor-
mange Konger har I levet" . . „Jeg har
levet under Fieer end syv Herrer." Hauch:.
11.416. da var Hundehuset mit Vinter-

20 kvarter, fler end een Bonde har korset
sig ved at se den lille Dreng ligge i den
store Hunds Favn. Goldschm.II.41.

|| ('O,

1. br.) m. foransat best. art. I „Vor Ungdom"
. . er der gjort Rede for de faa Afvigelser
og de flere Tilføjelser, som Retskrivnings-
vejledningen udviser i Forhold til de mini-
sterielle Bekendtgørelser. Bertels. (Saaby.

^

(1919).xii). 1.2) om den mængde, det antals

som kommer til ud over det allerede for-
ja haandenværende, nævnte, antydede

olgn.; endnu en vis mængde (nogle styk-

ker); yderligere fnogU); andre, der kom
stedse flere til (Chr.Vl: der bleve end
flere lagte til^, som troede paa Herren
(1907: der føjedes stedse flere troende til

'Rerren). ApG.5.14. 'dig og slige fleere
|

Man burde for slig Snak af Halsen Tungen
^n2eTe.Holb.Paars.274. *I Satyrici . . og
andre fleere

|
Der bryde Hovedet meo.

40 Folck at reformere, smst.260. med den sa-

lige Dronning havde (Chr.lV) aflet mange-
Børn, (og hvis) han med en nye Dronning
avlede fleere Printzer og Princesser, vilde
saadan Mængde blive Riget til Byrde. sa,.

DH.II.651. *Til din, og min, og Fleers
Fortræd. Bagges.DV.V. 277. Her er ikke
flere end vi to.VSO. '„Ak Herregud 1 Skal
jeg nu prøves mere?"

|

— «Vær uden
Frygt I Det gaaer kun dig som Flere-^Heib,

50 Poet.X.189. *Hør derfor min (og gid med
denne Fleres!)

|
Erklæring, Ven Iflrz.G^.

48. Jeg har ikke flere Penge (tilbage),

MG. Jeg er bange for at være til Ulejlig-

hed, hvis der kommer flere Visitter. Esm^
III.201. Der var stuvende fuldt, der kunde
ikke være flere. FrPoulsen.nH.83. *(jord-

bærrene) smagte efter mere, | og der kom
flere.Levy.Bv.29. vi kan jo invitere præstens
og møllerens og — hvem fler(e)?

|
han

60 har flere venner end mig
i || talem. der

er fler, hvor det kom iraolgn., (spøg.)

det er ikke det eneste eksemplar i sin art;

der er mere (andre) af samme slags. *0g
hvis min Mand skulde falde fra . . j

Saa
vil jeg ikke mig hænge endda, |

For der
er nok flere, hvor han kom fra. ARecke.87»
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Det bliver aldrig fed Jord, om han saa
graver Møg tre Alen ned — Lad ham
kun pUle Sten op — Der er fler, hvor de
kom bu. SchandMS.17. H m. trylisvagt no-
gen (alm. skrevet nogle^: lad mig faa lidt

pærer hos dig, naar du faar nogen flere
j

fl ingen flere, (nu 1. hr. i rigsspr.) ikke

fiere. Jeg har ingen flere Penge. FSO. *Der
var ingen Fieer i Skoven,

|
Ingen uden

jeg og han. WinihJII.åo. *Jeg vUde Roser
plukke —

I
Jeg plukker ingen fieev.Boi-

sensViser.298. 'Ak bed mig aldrig mere
|

Om denne ene Sangl
|
Jeg synger ingen

flere,
|
Naar den har lydt engang. Bøgh.

D.I.19o. (nu 8j. i rigsspr.) m. flere stiUet

efter subst. (jf. ndf.): Ingen Skrupler flere 1

ÉlichJV.601. I (nu 1. br. i ngsspr.) m.
num., der angiver forøgelsens størrelse, og
flere i selvstændig anv. eU. stillet efter subst.

(m. overgang til adv.; jf. ovf.): yderligere;
til; (m. flg. end:J mer. 'Jeg vilde at her
var tre Assessores fleere.JToZft. Paars. 65.

Ikke eet Judaskys neTQ\Blich.IYJ.38. Der-
imod tog Freidis ti Mænd flere med, end
aftalt var.fi"auc^J^J.575. Entianer, Anemo-
ner og Løvetand og hundred Blomster
flere. JPJac.II. 118. a i forb. med flere
eU. og flere (ofte forkortet: m. fl., o. fl.^,

(især efter opremsning) betegnelse for, at dér

egl. endnu er nogle led, som man dog her
ikke vil nævne særskilt. Høysg.S.89. Molb.
(EistTids8kr.III.461). NMFet.III.9. jf.:
Hampen, Tiæren og utallige flere Ting.
SuhmJI.76.

2) Uf- ceda. fleræ kyns (Harp.M.)) uden
(tydelig) bet. afkomp.: som i tal overgaar
een; et par stykker; ogs.: adskillige;
nogle, vi bleve der flere Dage.^j?G.^iJO.
Der skal flittigen haves Indseende med,
at ikke fleere paa een gang forlade Skibet.
Holb.DEJI.138. han udgav (skriftet) efter

fleres 0nsliie.NMFetJII.3o4. Familien kan
. . paa sit Stamtræ opvise flere Paver og
mange KaidinaleT. BilleJtalien.L84. flere

Aar gamle europæiske Knejpemelodier.
FrPoulsen.EE.89. flere eUer færre af spro-
gets ord (kan) forekomme i flere former.
Wiwel.12. H (nu sj.) m. foranstillet best. art.

de flere og vigtige Embeder, der bleve
ham betroede. Mynst. LeUigheds-Taler. II.

(18o4).219. Eeib.Pros.VII. 154. Jeg har
allerede hørt Navnene paa de Flere, man
gjætter imeU.em.ECA7id.Breve.I.oo. den
Eneste af de flere Directeurer, som Be-
styrelsen den Gang bestod af, der virke-
lig befattede sig med Arbeidet. J^'ruBetfe.

EtLiv.II.332.
flere-, i ssgr. se fler-. -steds, adv. (1. br.)

hvis (Bordings digterevner) end ikke flere

stæds var at finde (viser flg. digt dem).
Gram.(BordingJ.c2r). VSO. MO. Esp.324.
Saaby.''

fler-farret, adj. (især (D). Drejer.Bot
Term. 176. gulvet var tavlet med fler-

farvede marmoTfiiseT.ADJørg.IV.299. et

flerfarvet TøTidæåe.Aakj.VF.37. -fold.

adj. (især bot.; sj.) d. s. s. -foldig. Drejer.

BotTermJOS. -fold(8)-fnig:t, en. (bot;

mods. Enkeltfrugt^ frugt, som er dannet af
fiere smaafrugter inden for samme blomst.

LangeJFlora.xxxvi. Warm.Bot.566. -fold-
frugtet, adj. (bot.) især i flt. de fler-
foldfrugtede, om ordenen Polycarpicæ^
hvis frugter er flerfoldige. sa. Frøpl. 215.

O -foldis, adj. som m. h. t. bestanddele^

10 forekomst, anvendelse osv. karakteriseres ved
et antal af mere end een. Herrens Lignelser
har en flerfoldig Anvendelse og Betydning.
ThElmquistJS^adverbordet.(1885).64. if.: ved
Udvikling forstaar (man) Forandringer,
der udmærker sig ved Flerfoldiggø-
relse, Sammendragen og tiltagende Or-
den. Fi/AJ2as»i.7l7J30^j/. u. enfoldiggøre;,
flerfoldig frugt, (bot.) d. s. s. Flerfolds-

frugt. Warm.Bot.566. Q (sj.) som adv.: af

20 Kvinder var der vel altid mange, de op-
traadte flerfoldigt ligervis som Græs-
hoppen. JVJens.TL.136. -fold(8)-STan-
gerskab, et. (med.) svangerskab, hvor-

under der samtidig udvikles mere end eet fo-

ster. SaVVIIlJ243. •(gang8-)fodende,
part. adj. (med.; mods. førstefødende^ om
kvinde, som føder for 2., 3. osv. gang. Sal.'

VIII.243. -gangs-maskine, en.

dampmaskine, hvor dampen udnyttes i 2, 3
30 eU. 4 cylindre efter hinanden (To-, Tre-,

Firegangsmaskine;. Sal.*V.487. -gifte,
et. (nydann., 1. br.; j/.Engifte) ægteskab ml.

een mand og flere kvinder (jf. Flerkoneri^
ell. ml. een kvinde og fiere mænd (jf. -man-
deri^; polygami. FremtidensNytaarsgave.
1883144. Med sin djærve og rappe Tunge
forherliger Klædemagersken fra Bath (hos
Chancer) Flergiftet — „Bigami ja Okto-
giim\''.VVed.BB.287. O -gnderi, et. dyr-

40 kelse af fiere guder; polyteisme. BasthJjU.
24. PMøUJI.388. Vi Drenge var vist lige

saa overbeviste om Odin og Thors Exi-
stens som om Jesus', og jeg havde de
grundtvigske Lærere mistænkt for et lig-

nende Y\eTgu.åeTi.Mantzius.MF.200. -hed,
en. 1) [2] ('G3, ^.) abstr.: den egenskab, det

forhold, at noget findes i et antal af mere
end een. Saamange UdviklingsstadierFeuer-
bach . . har gennemløbet, og saa meget

50 der end med Rette kan siges om hans
Standpunkters Flerhed, er hans Hoved-
tanke . . dog ligesaa simpel som stor.

Brandes.VI.638. 2) konkr. 2.1) [1] (nu sj.)

d. s. s. -tal 1 (jf. Stemmeflerhed;. VSO. den
store Fleerhed, som intet Begreb har om
Naturvidenskaben. ØrstJI.104. Sandheder
. . som Fleerheden vel kiender, men de
Færreste lyde. Oehl.Tale.(1819).15. Blich.

III.363. Madvig tager fejl . . hvis han
60 gaar ud fra, at den Slægt . . som er

bleven voxen siden 1864, dens Flerhed i

alt Fald, beherskes af en Nationalfølelse,

der er saa intensiv som de foregaaende
Generationers. JLangeJ.391. TroelsL.XIII.

128. 2:2) [2] (G), I br.) (mods. Enhed 2:2)

hvad der bestaar af fiere elementer, er sam-

n*



1175 flerknippet flertydig 1176

mensat Sielen (er ikke) en Fleerhed, men
en Eenhed, og (har) som saadan . . sit

mangfoldige Liv. Mynst.BlS. 1. 156. Heib.
Pros.1.474. Kierk.IIl.259. 2.3) [2] O et tem-
melig stort antal. Denne Tilstand førte en
Flerhed af Rustninger med sig, en Mang-
foldighed af blodige Skutter. Hørup. III.
171. En Flerhed af Veje og Stier fører
i forskellige Retninger gennem Skoven.
Bomh.Sandinger.XI.(1917).3. -knippet,
adj. (hot.) især i flt. (jf. -deltj de fler-
knippede, betegnelse (tf. Linnés system) for
en klasse blomsterplanter, hvis støvtraade er

sammenvokset i flere bundter (polyadelphia;
mods. de en-, tveknippedej.JSosir.i'Yora.J.x//.

-koneri, et. (jf. -gifte samt Enkoneri^
polygami. Engelst.Qvindekj.217. Synger Dig-
tet om Kjærlighed til Kvinden, saa er det
. . gjennemtrængt af den Aand, som forka-
stede Fleerkoneriet, Goldschm.BlS.IV.244.
Brandes.XII.58.

\\ (1. br.) om dyr (jf. -par-
ringj. Agerhønsene lever parvis, Urhøn-
sene i Flerkoneri. jBo^'an./.i 58. S -kvin-
deri, et. d.s. Tode.V.44. -manderi, et.

(ogs. -mænderi. Brandes.XIII.460). (overs.

afPolyandri, dannet efter -koneri; jf. -gifte;

sj.) DTidsskr.1899.519. FlensbA}liol90S.l.
sp.3. -parring, en. (sj.) om dyr. (kron-
hjorten) lever i Polygami eller Flerparring.
ÉMøll.DyL.1.245. -sidet, adj. (sj.) d. s. s.

-sidig (2). MO. en flersidet begavet og
interesseret Mand. CSPet.Litt.I.613. -si-
dig, adj. [-|Si'9i] (mods. ensidig ji. 1) (sj.)

i egl. (konkr.) bet: som har flere sider. MO.
2) O overf., om et menneskes udvikling, ar-

bejde, betragtningsmaade olgn.: som gaar i

flere retninger, ikke er indskrænket til et en-

kelt ell. enkelte omraader; ogs. om et saadant
menneske selv: (aandeligt) udviklet, interes-

seret i flere retninger. Jo mere genialsk en
Digter er, jo fleersidigere er han vistnok.
OddÆr.11.67. han (erkendte) siden, efter

fleersidigere Erfaring . . at han havde
feilet. Mynst.Præd. (1835). 14. Høffd. E. 122.
De kan roligt indlade Dem i Samtale med
S.; hun er en flersidig Dame, og det jevne
er ingenlunde fremmed for hende. Hjortø.
(BerlTid.^y91921.16.sp.5). \\ som adv. en ret

fleersidig dannet Mand. 0rsi.7I.ii8. Hoved-
trækkene af (reformen) blev offenliggjorte,

for at Sagen kunde vorde behandlet saa
fuldstændigt og fleersidigt som muligt.
HNClaus. Tale. (1843). 12. HCAnd.XI. 131.

-sidig-lied, en. 1) ("O, sj.) <i/ flersidig 1.

jf. : det er bedre at være eensidig end at

være en rullende Kugle, som af lutter

Fleersidighed slet ingen Sider har. Oehl.

(0rst.Br.1.244). 2) til flersidig 2. Menne-
skene (er) i det Hele ikke . . begavede
med Fleersidighedens skiønne Evne. Oehl.

(Kjøbenhavns-Posten.^/il829.1.sp. 2). heraf
var . . udviklet en Fleersidighed i hans
Charakteer. CBernh.VI.47. Brandes.X.261.

\ -som-lied, en. (dannet efter Ensomhed)
det at være flere sammen (til stadighed).

Trangen til Ensomhed turde . . være de

finere Menneskers Adelspræg . . Amerika
synes mig Flersomhedens Land, i Fald
en saa skrækkelig Glose for en Gangs
Skyld turde være tilladt.sa.iV6r.-27^. -sta-
velses-ord, et. ord paa mere end een
ell. (især) to stavelser. Accent 2 (kan hos
Høysgaard) udelades (dels) i enstavelsesord
(dels) i to- eller flerstavelsesord. DSt.1918.
130. -stemmig, adj. [-,sdæm'i] adv. d. s.,

10 -t ell. t -en. 1) (nu 1. br.) om lyd: som fremr
bringes af flere stemmer paa een gang. den
Talende (blev) afbrudt . . ved en fleer-
stemmig Gjentagelse af Ordet. Blich.(1846).
11.61. jf.: naar hele Tiden eenstemmigen
og fleerstemmigen fordrer en ny Psalme-
boff . . saa maa der gjøres Noget. Kierk.
V±1.416. 2) cT om musik: som er udsat for
ell. udføres af flere stemmer. Uhret slog
sex klare Slag og spillede et lille fleer-

20 stemmigt StjKke.Winth.Nov.88. *De syn-
ger en flerstemmig Ssrng. Drachm.SH.124.
-stemmig-hed, en. 1) [1] (1. br.) d. s. s.

Flertal 1. de grimme faar Majoritet. Og
dermed har Blufærdighed Flerstemmig-
hed. JVJens.EE.l 72. 2) [2] J^ til -stemmig 2.

Sal.X.497. -tal, et. 1) [1] den største del

af samtlige i betragtning kommende enheder,

bestaaende af mindst een over halvdelen; de

fleste (af); største delen (af); majoritet; plu-

30 ralitet (jf. -hed 2.1, -stemmighed i); især

m. h. t. forsamling olgn., hvor afgørelser træf-

fes ved afstemning (stemmeflerhed). *du fin-

der her . .
I
Fleertallet af de danske Jour-

naler. Seifi.iV^Z). 98. *Raadets Flertal, flrz.

XVI.128. (han) forudsatte, at alle Men-
nesker vare lige saa uvidende som Fler-
tallet af Journalisterne, -Sc;iand.ri^.II.5i8.

mit Livs mangeaarige Kampe, stadigt med
Flertallet imod mig. Brandes.I.v. det for-

40 slag bliver der aldrig flertal for
j || i forb.

(være) i flertal (nu næppe br. flertal-

let. H/ori.7aZ^.6. Kierk.X.287. Tops.II.44),

(være) talmæssigt (numerisk) overlegen. Kvin-
derne er i Flertal paa Mellemdækket.
Drachm.HI.313. Buchh.TJH.137. \\ heHil
bl. a. flg. (isærpolit.) ssgr.: Flertals-afgørelse,

-styre, -tyranni (Hørup.1.130), -vælde (Bran-
des.III.205). 2) [2] (jf ænyd.: Numerus
pluralis (betyder) Meer-tal, Fleere tings Tal.

50 DCrrammat.II.374; morZs. En(kelt)tal
;
^fram.)

bøjningsform, der betegner (tilknytning til)

en flerhed (to ell. flere ting osv.); pluralis.

JBaden.Gram.79. VSO. Bask.FS.Fort.30.
Mikkels. SproglS. 41. -tallig, adj. [-ital'i]

(sj.) som er for haanden i ret stort antal; ret

talrig. Midler, som flertallige staa til en
rig Skurks Brug. Blich.IV.54. Tyskerne var
flertaUigere end de Franske. Brandes.L.II.
23. CP -tydig, adj. [-|ty'9i] som har ell.

60 kan have mere end een betydning; som kan
udtydes, forklares, udlægges paa mere end

een maade; tvetydig, et flertydigt Smil.

Ing.EF.XIII.28. Naturen er fleertydig,

uden derfor at være utydel^ for Den,
som har Øie til at see den. Heib.Pros.IX.

272. JLange.III.52. skønt et og andet . .
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synes flertydigt, er her dog . . ingen Gaa-
der at gruble over. Brandes/VlII.494. Jesp.

Nut.80. O -tydig-hed, en. paa mange
enkelte Steder kan (der) paavises baade
Dunkelhed og Fleertydighed i Ordene.
HNClaus.Leil.l7. Hvor ufuldkomment (ru-

nealfabetet) var, sees især af den Fleer-
tydighed, mange af Tegnene have. i^P
DaU.Betsknvningslæi-e.(1823).2. Eierk.VI.
164. JespJ^ut.171.

II
(sj.) mere hoiikr., iscer

i flt., om flertydige udtryk, en Samling af

alskens Urigtigheder, Ubehjælpsomheder,
Flertydigheder . . der forekomme i Tale
og Skrift. BTDahl.Eiælpebog.(1903).4.
flest, adj. supert [fle'sd, 1. br. flesd]

best. f. -e Pfle-sda, 1. br. 'flesda] fleste. Høysg.
AG. 31. fleste (d. v. s. fleste;, smst.56. (f
nerstI)L.4—3—10. Holb.BarsJII.6. Graah.
PT.II.157. — t flercst. Dumetiu8.lII.41).
{oBnyd. glda. fle(r)st, flæst (PLaale.nr.1107),
æda. flest, oldn. flestr, jf. flæstr. Karlevi-

8tenen.(Wim.BunJ.cxxir); superl. til flere

(s. d.)) som udgør den største del af
et vtst antal enheder; som er i fler-
tal (1). 1) t best. f. m. foransat bestem-

melsesord (iscer art.): de fleste ol^., fler-

tallet (1) (af); største delen (af), de Stæder
. . i hvilke hans fleste kraftige Gieminger
vare giorte. Matth.11.20. de Fleste af Fol-
ket bredte deres Klæder paa Veien. swsf.

21.8. 'Som Røret er de Flestes Sind. Kingo.
22. de fleeste Morgener drikker jeg en
god Havre-Suppe. Eolb.Bars.III.6. de fle-

ste, der havde giort, som jeg, saae jeg
nu alt \ænkehxindne.Etc.(1914)J.71. »De
fleste Friere hun Afsked gav,

|
Men ei

dem aRe. Heib.Poet.IV^03. De fleste mo-
derne Skuespil . . mangler dog en tilfreds-

stillende Slutning. DrachmJX.13. fonetisk
fremhævelse (viser sig) ikke blot . . i tryk-
ket, men også i tonen (i alt fald på dansk
i de flestes mnnå). Wiicel.l4. De allerfleste

Mineraler have „krystallinsk" Bygning.
Uss.AlmOeol.l. H t * ^"^- foi'an koll. subsf.

det fleeste (nu: mestej Gods er af den
Beskaffenhed, at det kand forflyttes til

Efterkommere. Eolb.NFJJ75. 2) {jf. oldn.

udtr, m. subst. i gen. flt. som flest manna,
flest (af) mænd; jf. Arkiv.XI.192) uden be-

stemmelsesord : flest, f fleste, den (me-
ning) som kand belegges med fleeste Ai-
gmnenter. HolbEp.I.402. Beslutning efter

fleste Stemmer. Molb.DHJ.130. af de to

har Axel flest penge j der var flest damer
i teatret (o: den største del afpublikum var
damer) '< ved sammenligning ml. samme ting

under forskellige forhold: *Vi elsker vort
Land, |

men ved Midsommer mest . .
|

naar af Blomster er Hest. DrachmJ)VE.
147.

II
paa overgangen tU adv. i forb. som

folk er flest olgn., som flertallet af men-
neskene er; som folk hyppigst er; ganske al-

mindelig ell. normal, hendes Smukhed er
som Folk er fleest Mol.G.(1724)J[01. grim
er hun nu just ikke heller; hun er . . som
Folk er fleest. PAH.eibMJI.89. Hjort var

. . større og stærkere end Folk er fleest.

Grundtv.SnorreJ.6o. *Da Folk i Danmark
er som Folk er fleest.Hrz.DJII.o4. Bar-
net var som Børn er flest, hverken godt
eller ondt Kierk.IV.345. iøvrigt var han
et ungt Menneske, som unge Mennesker
ere flest. Han vUde altid, hvad Andre
viiåe. Tops.I.191. (Icereme manglede) Talent.
Desuden manglede de hvad det ellers

10 kommer an paa: Hjærte, Hjæme og Med-
menneskelighed. Kort sagt, de var som
Folk er Hest. SKocLUE.60. jf.: hos Folk
som flest maae de talrige og langt stær-
kere Indtryk, som de modtage af den
virkelige Verden, overbyde og neddæmpe
hine Indbildninger. ØrstJ.95.

I. t Flet, en. {jf. cenyd. fletgrøft (se

Flækgrøftj; vist fra nt. fleet, afløb, grøft,

kanal, flete, om menstruation, diarré olgn.,

iibesl. m. Flaad, flyde) affald i (mer eU.

tnindre) flydende tilstand, den Tilgrun-
ding, som forvoldes af den megen Fleth
og anden Uhumskhed og Affald, som deels
udspylles (o: udskylles), tildeels og ud-
kastes fra Tranbrænderier, Sæbesyderier,
Liimfabriker og andre slige Indretninger,
som have deres Udfald til Canaleme. Beskr.
23/77RQ9

II. Flet, et. [flætTI (til m. flette; poet.,

30 1. br) d. s. s. Fletværk, det tætte Flet af

Myrter og Oleandie.SMich.HB.38. (bu-

skene) slynger . . et Flet af Grene og Løv
op omkring de skørnede Mure. KLars.MK.
11. jf.: *en Lønvej under Krattets Grene-
flet.-BZaum.Si6.i55. Flet-, » ss.9r. ['flæd-}

af IH. flette; almindeligere er Flette- (jf.
doa Flet-stilling, -værk;.
Fletning, en. ["flædneii] flt. -er. (egL

vbs. tU ni. flette) 1) (iscer W) som vbs.

^ VSO. en ung Pige (var) beskæftiget med
Fletningen S . . Straaarbeider. Holst.UH.
93. Sal.Vl.697. 2) (konkr.) noget, som er

flettet, snoet. 2.1) (G, iscer poet.) i al alm.
MothJ"219. *(de) bandt ham | Hænder og
Fødder, paa tvers, i en smertelig Fletning

Sa.ai'Rjggen.Bagges.Gieng.Till.32. *jeg seer
e samme Grenes Fletninger

1 1 Kæmper-
Egen. Oehl.HYJ.67. *Vidiemes Fletning

|

Brast om Silenos' Haand af sig selv. Hauch,
50 SDJJ.28. *Med Roser og Ranunkler . .

|

Du fyldte Kurvens Yletmng. Aarestr.307

.

om ornament: Aarbog f.BogvennerJ921.150.
biUedl.: *Han peger paa Muskelens Flet-
ning,

I
Der kryber som en Aal. PMøUJ.127.

jf. Femfletning (0: fletning, dannet af
o traade olgn.). S&B. 2.2) om (kvindes)
haar, der er flettet til en (frit nedhængende
ell. i særlig frisure opsat) haarpisk; haar-
fletning (jf. I. Flette, Flettelse). 'Som

60 Silke faldt det silkebløde Haar | I Flet-

ninger om Skuldrene. OeW. .4.y. 6. *Hvo
skulde dog tænkt, o, Tovelill

|
At din

Fletnings guulbrune Slange
|
Skulde vorde

en Snare, stærk og snild,
|
Dannerkongen

at iange?Winth.IV.183. *Der dandse Piger
med Baand i Haar, | De lange Fletninger
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til Jorden naaer. Hauch.SD.L199, •Imorgen
gaaer I fra os, gaaer i Kloster,

| Den
smukke Fletning bliver skaaret af. HCAnd.
X.208. de rige Fletninger bedækkede
kredsformigt Baghovedet. Gylb.VII.23. *nu
er hun bleven stor og har faaet

|
tre Flet-

ninger nedad Nakken. Hostr. VV.135. *Haan-
den om den løste

| Fletning tæt sig knytter.
Schand.SD.lO. 2.3) (dial.) flettet halmvisk
til træsko olgn. Feilo.

Flet-stilling, en. [1] (gym.) stilling,

i hvilken hænderne støttes mod nakken med
fingerspidserne flettede ind i (ell. herørende)
hinanden. Gymn.I.71.

I. Flette, en. [iflæda] flt. -r. (ænyd. d. s.

(jf. æda. stæthæ, vist fejl for flæthæ. Små-
stykker.1884191.33.57), fsv. flæta (sv. flåta;,

oldn. flétta (no. flettaj, ty. flechte; til III.

flette; nu kun som laan fra no., 1. br.) d. s. s.

Fletning 2 (især 2.2). Moth.F218. vAph.
(1764). det lange tykke Haar var bleven
samlet i mange løse Fletter. Tode.IX.274.
8a.Freia.(1789-90).36. VSO. Jeg ser hans
lille Pige . . med Fletteme strittende i

Solen.VilhAnd.HS.359. de blonde Lokker
(vælder) i rig Bølgen og Fylde nedom
hendes Hals . . En lille Del af dem er
lænket i en F\ætte.Vejrup.KM.26. D&H.

||

(foræld.) d. s. s. Flettetøj. OrdbS.(Amager).
II. Flette, en. flt. -r. {ænyd. d. s. (Kalk.

V.259), no. fletta, saar, rift, løsrevet stykke

(græstørv, hud osv.), sv. dial. flattu, saar; af
IV. flette; fynsk) meget tynd sten(skal);
flække. Kværnd.

III. flette, V. [iflæda] præt. -ede; part.

-et ell. (nu kun dialj flet (SamlDanskeVers.^
XII.536. jf.Feilb.I.311.IV.147). vbs. -else

(s. d), -ning (s. d.). {ænyd. d. s., glda. perf.
part. flæth (Brandt.RD.II.138), fsv. flæt(t)æ

(sv. flåtaj, oldn. flétta, ty. flechten, lat. plec-

tere; besl. m. Kompleks)
1) sno ell. slynge noget bøjeligt ind i no-

get andet ell. slynge to ell. flere højelige ting

ind i hinanden, saa at de kommer til at

danne en helhed, l.l) med materialet som
obj. at flette gyldenstykkes bånd i håret.

Moth.F218. *ham mæoniske Bønder
|
Med

mangfoldigeBaandhavdefængsletog('med)
flettede Yiåier. Hauch.SD.1.122. (billedl.:)

*Lad mig haabe i Tiden at flette
|
Blot et

Blad, som man ei vil forgjette,
|

I din
Krands, o mit FæåTenelandl Holst.II.321.

især (jf. Fletning 2.2^ m. h. t. (kvindes) haar:
slynge det i tre ell. (sjældnere) fire strenge

delte haar sammen til en pisk. Moth.F218.
At flette sit Baghaar sammen i en Pidsk.
VSO. *Med Perler skalst du flette dine
Haar. Oehl.AV.23. *naar hun fletter sit lange
Haar . . | Det er, som hun fletted et Trylle-

net. Hauch.SD.lI.270. *Bind dit Skørt, og
flet dit EsiSLT.Drachm.IV.20.jf.: *De Gamle
med stumpet Pibe hælde sig op til Væg,

|

Nippe smaat til Øllet og flette deres Skjæg.
Aarestr.8.

\\
(især dial. ell. fagl.) om bevægel-

ser m. (dele af) legemets lemmer, flette
ben olgn., (især om heste med udadrimdede

ben) under gangen krydse benene. Moth.F
218. Flettende . . kaldes Fodskiftet, naar
Hesten sætter det ene Been forved det
andet MilTeknO. LandmB.II.187. 'Urolig
Hesten fletter Ben | med Hop og Snøft
og Spring. Aakj.SV.II.132. OrdbS.(sjæll.).

jf.: *kom, lad os danse I | Tør Du vel
flette dit Trin i mit. Drachm.BB.35. flette
fingre olgn., (1. br.) føje den ene haands

10 fingre ind mellem den andens olgn. Boel sid-

der lidt forlegen . . og fletter Fingrene paa
Knuds ene Haand, der hviler i hendes
Skød. Font.SM.109. *Flet Fingrene og dan
en Grube (o: som en skaal til at opfange
udstrømmende blod i)l Blaum.StS.215. jf.: at

flette arme. MothJ'218.
|| (foræld.) m. h. t.

forbryders legeme, der ligesom flettedes ind
ml. stejlehjulets eger: *Paa Steilen fletter

jeg din 'KxoplOehl.HF.72. jf. Hag.IX.91.
20 II

vn. adv. *Han fletted Hestenes Manker
med røde Lidser ind (nu: flettede røde
lidser (ind) i hestens manke^. Oehl.NG.279.
jf.VSO. flette (noget) op (igen) ell. (nu
næppe br.) løs, skille sammenflettede dele

fra hinanden. Moth.F218. VSO. 1.2) med det

frembragte (flettede) som obj.: forfærdige
ell. lave (ved at flette); binde (3.4) olgn. de
flettede en Krone af Torne, og satte den
paa hans Yi.o'veå.Matth.27.29. den Krantz,

30 som hun maaskee for dig alleene har flet-

tet. Holb.TJl.II.7. paa sin egen Ryg slide

det Riis, som han haver flettet til andre.
sa.MTkr.94. Alle Kurve blive flettede paa
frie Haand uden Model. Hallager.138. *I)er

skulde flettes Fakler, | Der skulde bindes
Ki3inås.Winth.HF.319. Leop.LB.98. bør-
nene skal klistre kræmmerhuse og flette

hjerter til juletræet i

2) (især refl.) m. tings-siibj.: have lighed
40 med (se ud som) noget flettet; danne

en slags fletning ell. fletværk. *Sig Ædel-
stene fletted om Ringen i Krands. Hauch.
SD.II.267.

II
om sener, muskler olgn., der

ligger inden for huden, som de var snoet.

*Senerne fletted sig op og ned
|
under

Benenes brunrøde Broge. Drachm.FHK.12.
Ved Siden af ham stod Jens Andersen
med den flettede Ryg til og bøjede sig i

sine laadne, sammentrykte Rytterlaar. JF
50 Jens.SS.28.

IV. flette, v. ['flæda] -ede. {ænyd. d. s.

(i bet. 1), no. oldn. fletta, flaa, flænge (bark,

hud osv.), jf. SV. dial. flåttja, hugge mærker
i træstammer, no. dial. flaatt, afflaaet skind

ell. barkstykke, æda. skogh(æ)flæt, -flot, af-

flaaning af træers bark (I)GL.I.158); afl.

af II. flaa; jf. II. Flette samt hudflette) 1)

t flaa; flænge. Flette . . Er at småe flåe.

Moth.F208. især i udtr. flette huden af

60 en (jf. hudflette;. Moth.F208. VSO. 2) {jf.

flæske eder af sig, rive en ed af sig olgn.,

no. dial. flætta, flaatta, bruge haanlige ord;

nu kun dial. (jy.) og olm. opfattet som, hørende

til III. flette (se Moth.F218. VSO. Feilb.))

komme frem med (vrede ord, eder); „rive

af sig"; i udtr. flette eder (af sig):
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*Sprekke Tydsk, og Eeder flette . . |
Vin-

der ikke Skaane Land. BeenbJI.196. Moth.
F218. VSO. (han) drikker sin Dram og
fletter hollandske Eder af sig. BlichJ.582.
ilette op, bruge mund olgn. Feilb.

Flette-, i ssgr. af HI. flette 1, jf. Flet-.

-baand, et. {ænyd. d. s.) haarbaand. Cit.

1717.(NkS4'>820.77). *En Anden (o: ægte-

mand) fik en Soe, som bar et snavset
Smykke,

i
Et Flette-Baand af Gnid, en lo

Krands af skiden Lykke. Stub.104. VSO.
MO. D&H. nu næppe br. undt. (fagl.) om
-et ornament i tnøbelkunsten. Flet-: FrPoul-
3eA.MKJI.49. -gærde^ et, (dial.) flettet

risgærde. MDL.651(u.YindegieTde).jf. MO.
-kone, en. (dial., foræld.) kone, som pynter
kvinders haar (især tU fest). Moth.F218. VSO.
MO. der (var kun) en „Flættekone" (paa
Amager), åeTioTstodKvLnsten.KvBl.^'/6l907.
3.sp.3. -knrv, en. [1.2] (1. br.) flettet kurv. io

{jf Fletted kurf. Moth.F219). Hrz.XIV.26.
en stor Flettekurv med en vældig Hank.
BangX.218. f Flettelse, en. {ænyd. d. s.;

egl. vbs. til III. flette l.(i)) d. s. s. Fletning 2.2.

Dit hoved paa dig er som Carmel, og flæt-

telsen (1871: Haaretj paa dit hoved er som
purpur. Højs.7.5(Chr.Vl). Flette-pig^e,
en. (dial, foræld.; jf. -kone^. Moth.F218.
VSO. MO. Fletter, en. (til III. flette 1;
nu vist kun i ssgr. som Kurvefletter olgn.) ao

spec: person, der (hos parykmagere) flettede

.haarfletninger.vAph.(1764). Flette-tori, et.

(dial, foræld.; jf. I. Flette slutn.) hoveapynt
med baand, haarfletninger olgn. (som en slags

{guld)nakkehtte, jf.Flettenakke. MDL.), som
hares af kvinder ved festlige lejligheder (især

af bruden). MO. AarbFrborg.1918.78. HaU
lebyJ.59. Flet-værk, et. (nu sj. Flette-.

MO. OpfB.UIIl.279). noget, som er flettet;

flettet arbejde olgn. MO. *Fotografier, Flet- 40

værk af Straa. Jørg.D.28. Ulvene overfaldt
^husdyrene) om Natten. Dreng satte da
Indhegninger op af Grene og Fletværk.
JVJens.Br. 114. (fagl.) om beklædning af
Jordskraaninger med i jorden nedrammede
jpæle, hvorom der flettes bøjelige grene: Mil
ConvJII.56. LandbOJlJOo. H (jf. HI. flette

2) om noget, der (ligesom) fletter sig (tU et

-net af krydsende linier olgn.); især om gre-

bes (filtrede) net (jf. U. Flet/ Vejen førte 90

jiedad tU Stranden; snart saae hun for sig

en tyk Hæk og gjennem dens brune Flet-
værk det skinnende Vand. Tops. 111.459.
*frem fra Fletværk Klasen (o : af vindruer)
ler, den xaaQ.Drachm.DJ.11.300. Langsomt
iryber Hvepsen omkring over Grenenes
YletvsRxk. FremJ)N.592. om ornament: Sel-

mar.-392.
Fleuret, en. se Floret.

fli, V. se n. fly. 60

flib(b)e, V. se flippe.

Flid, en. [fU-'a] ÉøysgA.G.124. (glda.

é..8. (Brandt.ED.1.208), (f)sv.fh.i; framnt.
vlit (hty. fleiss/' jf. oeng. fUt, iver, strid;

Jf. flittig. Flittighed; iscer tSJ) om en igen-

nem handling fremtrædende egenskab: iver;

interesse; paapasselighed; omhu; nu
(uden for enkelte faste forb.) kun (som mod-
sætn. til Dovenskab^ om ihærdig og sta^
dig (interesseret) syslen med et arbejde,
især: som man føler det som sin pligt eU.

opgave at udføre. Gud være tak, der gav
saadan fliid (1819: vakte den samme Iver^
for eder i Titi hierte 1 2 Cor.8.16(Chr. VI).
(jeg) havde den Forhaabning for mig, ved
Arbeyde og Flid at naae den Lykke, saa
jeg kunde komme til at leve fomøyet og
uden Møye. BobinsonJ 3. *ved anstrenget,
uforstyrret Flid

| Det lykkes maa. OeM.A.
115. Borgernes Digte (forherliger) Fliden
og forfølger Uvirksomheden. FFe(i.B^.j[54.
s&ken flid (o : hvor du dog slider i det olgn.) !

\

ordspr.: Flid er Velstands (ogsaa . . „Lyk-
kens") Moder. Mau.2190. Lieb.DQJ.446. | »

faste forb. gøre sig (al sin) flid (med
noget) (tidligere ogs. gøre (megen) flid (til

noget) olgn.), gøre sig umage (med); an-
vende omhu (paa). Det bør ham, som først
skrev historien at . . giøre megen fliid i

hver part særdeles (1871 : udføre det vidt-
løftigen i det Enkelte;. 2Makk.2.31(Chr.VI).
Hånd giorde sin yderste Uld. MothF219.
(smeden) gjorde sig al Flid forat læse den
nærmeste Købstads lille Avis. Drachm.PV.
30. Feilb. Gør dig (1819: din; Flid for at
komme snart til mig.2Tim.4.9(1907). CP an-
vende flid (paa noget) olgn., d. s. Judas.3
(Chr.Vl). De anvende . . stoor flid paa
bier at tillegge.Ho/6.DiV^.54. 'I denne søde
Jule-Tiid

|
Bør man sig ret fomøye,

| Og
bruge al sin Konst og Fliid,

|
Guds Naade

at ophøye.Srors.?. nøysg.AG.147(seu.an.-
vendeLi;. VSO. e. br. f lægge flid paa
(noget), anstrenge sig med (ell.for); lægge vind
paa. Sir.l4.20(Chr.Vl). Lægge FHd og Vind
paa en Ting. HøysgJS.71. U O med flid. 1.

med iver, omhu, ihærdighed; flittigt. Fængs-
let fandt vi tiilukt med al fliid (1819: med
al Omhu; 1907: helt forsvarligt;, og vog-
terne at staae uden for dørene. ^p(t.o.^5
(Chr.Vl). »At anden halve part

| Af Schles-
vig Danmarks blev

|
Den fierde Friderich

|

Med fliid igieimem drev. Cit.l721.( Ottosen.
VSJIIM). MO. »Lad os da bruge den
kostbare Tid

| Tjene Vorherre med al vor
Flid. HAgerbek.Aandelige Sange.(186 7). 9. 2.

(nu 1. br.) med forsæt; med overlæg; med
velberaad hu. ligesom enhver Frier udi
hans Frierie-Dage med Fliid skiuler sin
Feil.Holb.MTkr.162. Jeg bruger her et Ud-
tryk, der langt sieldnere høres . . men
jeg bruger det med Flid og Hensigt.Molb.
Tale.(1837).14. \eg_(gør) det med Flid og
velbetænkt. ^i€rfc.X2I.568. D&H. Flids-,
i ssgr. nu ofte m. noget nedsæt, bet. om hvad
der vidner om (er udtryk for osv.) ihærdig
arbejdsvilje olgn., men ikke om betydeligere
etmer, /"x. Flids-arbejde, -værk (SBir-
ketSmith.Leonora Christina påMariboKloster.
(1872).58. OHansFil.1.9) ofl. -attest, en.
(univ.) indtil 1913: et af en universitetslærer
udstedt vidnesbyrd om, at en studerende har



1183 Flidsgren Flikarbc^de 1184

givet møde ved hans forelæsninger, Wied.Da.
132. UnivA.1912-13.992. f-gren, en.indu-
stri(gren). Landet vandt tillige en ny Flids-
green (o : ved produktionen af salpeter). Po-
litievennen.1801.2442. -præmie, en. (især

skol.) præmie for udvist flid. Drachm.E0.185.
Flig, en, (si.) et (JapSteenstr.F.2). [fli-'q]

mg.Høysg.AG.136.
" "

- --

12(Chr.VI).
flt. -e, t -er (5M.os.22.

Ez.l6.8(Chr. VI). Hallager.

gede sig (o : antog ell. havde fliget form) som
opier i Ya.nået Kidde.Den anden.(1909).

138. fliget, adi. ['fli'qa^, som sidste led af
ssgr. -ifli-Oqaf] 1) tp til Flig 1: som løber

ud i spidser (flige); frynset. RSchmidt.Nye
JBaandtegninger.(1891).137. Enkelte Sne-
fnug i Luften, store fligede Fnug der lige-
som tøvede med at falde til Jorden. Børd.
KK.191. Den lille, tynde Herre smilede

223).{ænyd.d.8.,sv.f\^k,oldn.fiik\maaske\Q'b2ig sit mørke, fligede Skæg. Tom^m^,
LA.14. (sj.) m. h. t. bredere tungeform: den
blaa fligede Strand. SMich.HB.291. 2) (til

Flig 2.1; bot.) om blad(plade): som har ind-
skæringer, der naar omtr. halvvejs ind hen-
holdsvis til bladets midtribbe (fjerfliget blad)
ell. (ved Jmandribbet blad) til bladstilken

(haandfliget blad) (laciniatus). Viinrankens
. . smukke fligede Blade. Schouiv.N.150.
Warm.Bot.695. jf.: Et haandfliget Blad

egl.: afrevet stykke olgn. (jf. flige. Flæskj)

1) (næsten kun G) og dial. (Esp.426. Feilb.

Thorsen.58)) udløbende (smal, tilspid-
sende) del af noget, især af noget blødt
ell. (løst) nedhængende; snip ell. hjørne
af klædningsstykke olgn. David stod op og
afskar hemmelig en Flig af Kappen, som
Saul havde ^sia.. lSam.24.5. Fligene paa
(amagernes) Hatte opfæstes ey, men henge
flade og krummes lidet op ad. EPontAtlas. io kanværetrefligetell.femfliget,alt~éfterHo

" ^ --
-

-

vedribbernes Antal. /SflZ.« 7171.^47. Flig-
læbe, en. 2( slægt af gøgeurtfamilien (Li-
stera B. Br.), hvis læbe er kløvet (fliget). Vi-
borg.Pl.(1793).178. Lange.Flora.231. -pod-
ning, en. (gart.) podning, hvorved man
med to snit skærer en flig af barken løs.

Gartner-Tidende.1911.163.

flimre, V. se flægre.
Flik, en^ [fle^, sjældnere fhg] ogs. (nu

11.218. *I svøbe en Flig af Dannebrog
Omkring min snevre ^øie.Winth.IV.21.
*(knoppens) smalle Flige alt skilte sig ad.

Ploug.I.187. Han førte hendes Haand med
en Flig af Lagenet til sine Øjne. JPJac.
11.255. *(med) Blomster og Frugt i sit

Klædebons FU.ge.Jørg.D.23. Flig paa et

Splitfag. Sclieller.MarO. || CP billedl. *Indhyl
medKjærlighedensFliglMin ArmodsDød
ningklæde! Ing.BSE.VIl.125. især i udtr. 30 især i bet. 2) Flikke (Moth.F223. VSO. MO
som løfte ell. lette en flig af det slør,

der skjuler noget, (begynde at) faa ell. med-
dele oplysning om. Selv vovede man kun
sjældent at løfte en Flig af det Forhæng,
der skjulte Samtiden for ens Blik. 5ran-
des.III.382. TroelsL.VII.14.

||
(Gi, 1. br.)

overf.: smule; ringe del. ikke en FUg af

hendes Karakter var ham ubekendt.Foi^
quartz.P.101. 2) fagl. anv. af bet. 1. 2.1) (bot.)

SaWin.247; se ogs. u. Bagflikj ell. (i

bet. 1.2; sko., dial.) Flæk [flæ^] (Feilb.L321).

flt. -ker. (fra (m)nt. ell. hty. flick(e), flicken,

fleck; jf. HL flikke; sammenblandet m. (ell.

maaske sa. ord som) Flæk, plet) 1) (min-
dre) stykke læder, klæde, metal olgn., hvor-
med noget (en brugsgenstand) bødes; lap.

1.1) (nu sj.) i al olm. Flik . . Er en lap,

som settes på noget, som er i stykker.
den (især smalle, spidse) del af et fliget 40 Moth.F223. At sætte Flikker paa . . Kied-
blad, som springer frem ml. indskæringerne.
Drejer. BotTerm. 33. Warm. Bot. 695. 2.2)

(bygn.) i en hvælving : kappernes nedre, spidse

parti fra hvælvingens fodpunkt op imod top-

pen af skjold- og gjordbuer; i kuppelkon-
struktioner over kvadrat: de tilsvarende par-
tier ml. den egl. kuppel og de bærende buer.

Onudtzm.Husb.55. 2.3) (maaske egl. et andet
ord, jf. SV. (ankar)fly, no. dial. (ankar)fli,

ler. F/SO. *Da saae du mig . . i Skoven
hugge Aarer,

|
Og tømre Flikker i den

spriine Bnaå. Oehl.VILlL Drachm.DM.71.
jf. bet. 1.2: Man bruger ogsaa smaae ovale
Flikker Læder af forskjellige Størrelser,

for at stille Listen (o: læsten) høiere. Sko-
mageren.(1832).20. 1.2) (sko.) lap, som (paa
læderfodtøj) sættes paa en del afsaalen (Taa-,
Sidenik) ell. (især) paa en del af ell. hele

besl. m. Flen, jf. oldn. akkerisfleinn) J, d. s. s. 50 hælen (Bag-, Hæleflik^. VSO. *Jeg sætter
Ankerflig 1. Hallager.223. Drachm.SH.18
Scheller.MarO.

||
(ur.) d. s. s. Ankerflig 2

OpfB.UVl.237. Flig-, i ssgr. [ifliOq-] af
Flig, især i bet. 1. -anker, en. [1 ell. 2.3]

(bygn.) anker (2.i), der (udvendig paa mu-
rene) ender i udløbende grene (flige). Gnudtzm.
Husb.133. -bladet, adj. [2.i] (bot; jf fli-

get 2) især i navne som : fligbladet brøndsel
(Bidens tripartitus L. SaUIIL200), fUg

den (0: skoen) en Flik,
|
Jeg lapper Støvlens

livid.Oehl.E.256. Hostr.SpT.IV.4. Feilb.

ogs. om hele den af et ell. i alm. flere lag

læder dannede hæl: (dansesko) maa sidde
fast . . og have en saakaldt FUk under
Hælen (0: ikke være fladbundede).VortHj.
12.113. 2) (møl., nu 1. br.) beslag, som en
vejrmølles aksel beslaas med for at beskyttes

mod slid fra sølstenen; sølflikke. VSO.
bladet firkløft ('se Firkløftl^. flige, V. -ede. 60 iSa?.FI.700. 3) \ skose; spydighed; finte
(til Flig; m. h. t. bet. 1 jf. no. dial. flika,

ska^e skiver af kød olgn., fUka, afskaaren
skive, færøsk flika, knivsnif) 1) (dial.) skære;
flen se. (ved maaltidet) fligede de løs af

(gaasen) med deres Foldeknive. Halleby.37.

2) (sj.) til Flig 1. Gule Slimklumper fli-

(I.2.2). *(hun) døjer baade Finter og Flikker.

Bich.III.ll. Flik-, i ssgr. ['fleg-, sjældnere

iflig-] af IH. flikke (ell. Flik 1); tidligere

ogs. Flikke-, se u. Flik-ord, -værk (jf. dog
Flikkekobberj. -arbejde, et. (til I. Ar-
bejde 2 0^ 4; nu sj.) Moth.F223. Det er
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bestandigen Flikarbeid med de gamle
Støvler. Dette Flikarbeid var dyrt nok.
VSO. ME.1809J9S.
Flikflak, et. ["fleg,fla^, ogs. 'flig-] flt

d. s. {fra fr. flicflac (i bet 1), egl. lydefter-

lignende om piskeknald („smiksmæk") olgn.)

ij) f (dans.) en slags dansetrin (hvorved

fødderne, i et opspring, slaas inwd ell. over

hinanden). Ing.RSE.VlA8. naar han sprang
af "Vognen, skete det med en Lethed .

.

som om det kunde have været Hr. Dandse-
directeuren selv, der øvede sig i Flicflac.

Bagger. 1.154. Han kan jo slaa Flikflak
med Benene som Linedanseren forleden.
Drachm.EO.384. 2) (gym) gymnastisk
øvelse, bestaaende i en række umiddelhart
efter hinanden udførte baglcens overslag.

Gymn.1.224. (atleten gør) tredive rasende
Flik-Flak paaGxiivet.JVJen8.MJ.82.
t Flik-hede, en. se u. HI. flikke 3.

I. Flikke, en. se Flik.

II. Flikke, en. flt. -r. (8). og kun som
laan fra sv. flicka) ugift kvinde: pige.
Moth.F223. GraahæT.lJ.08. Feilb.1.312.

IVJ47.
III. flikke, r. ['flega, sjældnere ifligal

ogs. (i bet.i.i; sko. eU. dtal.) flække ['flægs]

(Feilb.1.322; se ogs. u. bagflikkey. -ede ell.

(især poet.; »j.) -te (Oehl.F.268. jf. smst.24).

vbs. -nin; (s. d.), jf. Flikken, {ænyd. flicke, io (til IH. flikke; nu næsten kun som sidste led af

af Skibene ud fra Grunden: de flikkede
derpaa det bedste, de kanåe. MaU.SgH.
255. 2.2) flikke ind, (nu 1. br.) indføje
(i en større helhed). *Saa net fremskinner
og ny tillagt Poesie,

|
Naar den er flikked

ind i gammelt Kluderie. i^rBomJ'lf.20.
JSneed.(Rahb.LBJI.34o). MO. 2.3) flikke
op» (^j-i »*« næppe br.) pudse op; stadse op
(med uægte pragt olgn.). MothJf223. *med

10 Stads hun yndigt op var flikket (PalM.
IV.206: Hvis Dragt af lurvet Pynt var
sammenflikket;. PalM.AdamH.I.216. 2.4)

flikke sammen, sammenføje dl. sammen-
arbejde (paa en ufuldkommen maade); sam-
menstykke; sammenflikke. *Jeg kunde uden
Kunst . .

I
Med Lapper af M^erb et Vers

tilsammen flikke.irorwj.Saf.io. Ew.YI.89.
(jeg) flikkede . . alle de Stumper Engell
sammen, som jeg i en Fart kunde over-

20 komme. DrachmSTL.279. jf. Fabelflikker.

3) {maaske af ty. flecken, plette) f H som
udtr. for en art koldsmedning: Flikke et
Geværløb . . overhamre Løbet (efter Sveis-
ningen) foruden Dom og ved at give det
en Tunken Hede eUer saa kaldet Flikhede.
MilTekyiO.
Flikke-, i ssgr. se Flik-, -kobber, et

[m.l.i] (efter ty. flickkupfer; fagl.) tyndt
kobberblik. YareL.*91. Flikker, en. flt. -e.

flæcke; fra (m)nt. ell. hty. flicfcen, flecken;
se Flik)

1) sætte en lap paa (noget); lappe;
bøde; reparere, l.l) (nu 1. br.) i al alm.

•at flikke brugte Hoser. FrHom.PM. 114.

Den øvrige Tid af Natten anvendte han
paa at lade sine Skibe flikke. MalLSgH.
316. '{fiskeren) flikked

i

Med Kork og Bly
sit Net. OehlME136. *Den Stodder i fillet

ssgr., jf. Fabel-, Kedel-, Skoflikker) person,
•/lisom flikker. MothJ'223. vAph/1759). VSO.

MO. Saaby.^ heraf (nu næppe br.J: Flik-
kerløn. vAph/17o9). VSO. | tilUI.mkke
Ijs: skomager. Oehl.(TB.Nr.30J0). Flik-
keri, et flt. -er. (cenyd. flickeri, flæckeri;

jf. ty. fliekerei; af iH. flikke; nu 1. br.)

1) som vbs. (til HI. flikke la:; Flikkerj,
som paa Kirkerne skal foTretasis. DLj2—

og flikket Dragt ! DrachmJ'Æ.202.jf. : naar « 22—61. POBrøndst. ED. 19. MO. Saaby.

^

een ung Mand tog een gammel Kone, da
var det ligesaa uforstandig giort, som at

flicke een gammel Lap i een ny Kiol.

JRPauUi.SBJo. flikke paa (jf bet. 2a;,

bøde (H.la) paa. VSO. '(skrædderen) paa
Bordet sad, | Paa Pelsen skulde flikke.

PMøUJ.6. Feta. C«. 3. flække;. U) (sko.) til

Flik 1.2. Eolb.Paars.285. •Hvi lærte man
mig ikke

|
At spande over Læst? |

At _
tømre eller flikke. Trinf^£Z).50. »Han fløj- 50 1) vbs. til DI. flikke. vAph/1759)'. FS'O,

overf. (jf. HI. flikke 2) : Det stedsevarende
FUkkerie, hvorved man har søgt at bøde
paa et Hull (o: i statsforfatningen) efter
et andet. Bolb.Ep.V.' 74. Bagges. III. 126.
alt, hvad man fra forskellig Side har
bragt i Forslag, er og bliver i Virkelig-
heden noget FUkkeri. BerlTid.*yiol921.Aft.
l.sp.l. 2) flikket arbejde: flikværk. Moth.
F223. VSO. MO. Flikwing, en. (nu sj.)

ter sin Vise, han flikker sin Sko, Sødb.GI).
51. Feilb.

2) (nu næsten kun O; overf, især i forb.

m. præp. eU. adv. og især m. nedsæt, bet.

(om mangelfuldt arbejde, fuskeri olgn.).

2.1) flikke paa. "Paa Sprogget jeg, min
ledig Stund, I Og flikker efter Evne.
Reenb.II.162. Engeland ligesom Rom har
ideligen flikket paa Staten. HolbJEp.V.* 74.

MO. 2) (konkr.) det sted, hvor en lap er sat

fast (indflikket). Det gik først itu i Flik-
ningen.FSO. | ogs.: lap, hvormed noget er
flikket. Nu begynder Flikningen at falde
af. smst. Flik-ord, et. (nu næppe br.

Flikke-. MO. S&B.). (ænyd. d. s.; efter ty.

flickwort; jf. HI. flikke 2.2; nu si.) ord, som
blot føjes ind (i tale ell. skrift) for at fylde;
fyldeord. man (maa) ikke belæsse Stilen

Arkitekturen har faaet sit afgørende Præg 60 med . . intetbetydende Fylde- og FUk-ord
1697, efter at Henr. Muller havde flikket

paa Bispeborgens Ruiner 1675. Trap.*II.

567. (nu sj.) om læge: kurere, .,lappe" paa.
PAHeib.SkJIIJ59. VSO. | f (i alm.) an-
strenge sig med; arbejde (med iver) paa. De
arbeidede længe for at faae det mindste

RahbMiilJ.ll. Brandes.VI.327. -person,
en. (sj.) person, som ikke oprindelig hører
hjemme i et digt (fortælling osv.), men er
indkommet ved omdigtning olgn. QSckutte.
HH. 61. -værk, et (nu næppe br. FUkke-.
Bahb.E.III.288. MO. S&B.). (ænyd. d. s.;

Vf. Reatrykt *h iSHZ 75
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efter ty. flickwerk; nu 1. br.) arbejde, som er

flikket sammen; lappearbejde. Moth.F223.
VSO. MO.

li
næsten kun icegl. til III. flikke

2(.4) : værk, som er sammenstykket flere steder

fra; værk, som ikke er helstøbt; stykværk; fu-
skeri. Guds egen Skabningskiede syntes
ham et Misfoster, et Flikværk. Mall.KF.9.
VSO. Brandes.MÉ.140. (arbejdsløsheden) er
et Onde, der hist og her kan hjælpes paa,
gennem Oprettelsen af Forsikringskasser
og Iværksættelsen af større offentlige Ar-
bejder . . Men det er og bUver Flikværk.
GBang.S.54.
Flimmer, et. ['flem'ar] {jf. ty. flim-

mer; se flimre; l.br.) flimrende lys ell.

skær. Stuck.IGennembrud.(1888).65. Detvar
Sommer igen . . Langt inde dirrede Klip-
pens Bryn i et uroligt Flimmer af hvid-
hlasit AndNx.PE. 1. 128. jf.: Solflimret.
Jørg.LT.36. flimre, v. ['flemra] -ede. vbs.

(sj.) -ing (FædreUyil865.2.sp.4), jf. Flim-

mer, {laant i midten af 19. aarh. (<. MO.)
fra ty. flimmern; rimeligvis dannet af ty.

flammen, flamme, og glimmern,^Mmre, olgn.)

lyse uroligt (glimtende, flakkende), saa at

øjet ikke kan faa et klart synsindtryk deraf;
nu især: lyse paa en sitrende ell. dirren-
de maade. *Lad (luen) kun døsig flimre

|

For Døgnets matte Vind. Ploug.ForNorden.
^^I\1861. Overskuelig ligger (gaarden) der
i Skjæret af et af hine Lyn, der flimrer
tøvende høit oppe mellem Skyerne. Gjel.

M.475. Overalt i Luften flimrede den fly-

vende Sommers regnbuefarvede Spind.
Pont.LP.VIII.10. om et erindringsbillede:

Lottes Billede flimrede fjærnt for hans
Syn som en Stjerne gjennem Taagen.
Schand.SB.242. overf. : Der var kun et en-
kelt Sted, hvor Iscenesættelsen flimrede
(o: var usikker). Levy.(Tilsk.l921.I.176). i

udtr. det flimrer for øjnene, (især om
sygelig tilstand) synsbilledet er uklart, i stadig

sitrende bevægelse. Schand.VV.56. Pont.LP.
VIII.27. flimre ud, (si.) blaffe ud (se blaf-

fe 2.1j. *en Flamme, der ved Nattetide
|

snart flimrer ud, naar Oljen ej den nærer.
Brandes.V.528. jj om luften, der sættes i dir-

rende ell. sitrende bevægelse p. gr. af stærk

varme. Det var trykkende hedt. Luften
flimrede af Ya.Tme.JPJac.II.274. jf. And
Nx.M.186.

II
præs. part. flimrende brugt

som adj. et flimrende Reflekslys. DracAm.
T.5. den flimrende Luft. Bang. Udv. 255.
overf. : (versene) bæres af en Inspirationens
Friskhed, der giver sig til Kende baade i

de flimrende (o : spillende, livligt skiftende)

Rim og i Rytmens Kapricer. BerlTid.^^/u

1920.Aft.5.sp.4. som forstærkende (grads-)adv.

(Jf.
tindrende olgn.; jarg., sj.) : i højeste grad;

fuldkommen olgn. Det var ham nok flim-
rende ligegyldigt. Ekstrabl.''/»1920.1.sp.

6. Flimre-fugl, en. (zool.) den til perle-

morsommerfuglene hørende Apatura Fabr.
Sommerfugle.29. -haar, et. {efter ty. flim-

merhaar; zool., nu sj.) d. s. s. Fimrehaar.
Aller.II.133.

QP flimte, v. [iflemda] {dannet i lighed
m. flimre og glimte og m. lign. bet. som
disse ord; sj.) *hvide Panserskibe

|
i Solen

kviksølv-flimter. SMich.B.57.
I. Flin, en. se Flen.
II. Flin, subst. [fli-'n] (ænyd. d. s. (i bet.

i), SV. d. s. (i bet. 2); affline; dial.) (stærk)
fordrejning af ansigtet (grimasse) p.
gr. af graad ell. latter olgn. 1) flæb en;

10 gra ad; nu næppe uden for talem.: det er
enten grin ell. flin med ham olgn. o : enten
ler ell. græder han; han gaar fra den ene
yderlighed til den anden. Stundom er der
latter og grin, stundom er der gråd og
mn. Moth.F224. vAph.(1764). VSO. (jf.
Feilb.). 2) grin; haanlig, raa latter. MDL.
*til Troldenes Spot og Daarskabens Flin.

DJohans.JS.168. fline, v. [ifli'na] {ænyd.
d. s., SV. fUna, no. dial. flina; besl. m. no. flein,

20 bar, blottet (se flenskaldet), II. flire
;
grund-

bet.: blotte, vise tænderne; m. h. t. bet-udvik-
lingen jf. grine; dial.) forvride ansigtet
i graad ell. latter olgn. I) (vist e. br. i dial.,

jf.Rietz.l49 (skaansk)) græde; flæbe. Moth.
F224. Han fliner som en gammel Kiær-
lin^.FSO. 2) le haanligt ell. usømmeligt;
grine. Han staaer og flaner hen i Taaget.
VSO. MDL. (sdjy., langelandsk). Esp. 76.

Feilb. (u.ihmiQ). som de lo! Det var som
30 Tante Ane sagde „en Grinen og en Flinen,

saa det var . . forfærdeligt." jPrPowtee«.

R.88.
flink, adj. [fleq.'^'] adv. -i ell. (nu »jJ

d. s. (Moth.F225. Oehl.L.II.116. Winthlv.
54. HFEw.JF.II.90). {laant i 17. aarh. fra
nt. (ell. hty.) flink; egl.: skinnende; besl. m.
flunke; jf/; flinke; bet. 3 er nu hovedbet.)

1) t om ydre egenskaber (udseende). 1.1)

som tager sig godt ud; pæn; smuk.
40 bruden er flink pyntedt. MothJF225. Det

er ret et flinkt v ers. En flink Foræring.
VSO. 1.2) (jf. flinke 2, Flinkfyr, Flinkfyreri;
som tager sig flot ud; overlegen; forsoren.
de troe, det lader Hink. Bahb.TUsk.1793.
491.

2) (nu 1. br., vist kun som adv. og m. over-

gang til bet. 3j som bevæger sig eU. udfører
noget med hurtighed (og færdighed); hurtig;
rap; rask. *Den eene var doven, og kald-

K) tes Herr Ro,
|
Den anden var flink, og

hed Rap. Bagges.V.120. *Hvor det gaaer
flink fra Haanden! Oehl.HJ.28. »Dér lege
flink de Fiske smaa,

| Og MøUehjul i

Dammen gaa | Og varme naarde Stene.
Grundtv.PS.IV.4. Schaldem.CN.81. svaredes
der under Examinationen ikke flinkt og
livligt nok, da brød (læreren) stundom af.

HCAnd.XI.76. (hundene var) det egentlige

Ordenspoliti og fjernede flinkere end de
«) sorgløse Borgerfolk Aadsler og Affald.

TroelsL.II.54. m. svækket bet.: Saa gik vi

op paa hans Værelse . . Der snakkede vi

flinkt videre om nyt og gammelt. KLars.
Ci.220.

3) ('„især i Hverdagssproget." P£M«H.»
368) som viser sig i besiddelse af visse (især:
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€fier andres mening) ønskelige eU. nødven-
dige evner, kundskaber, færdigheder olgn.;

»om (maa) anerkendes som duelig (1^); dyg-
tig (1). (ofte (skol.) som et anerkendende udtr.

om en elev). En flink karl. MothJF225. man
finder . . Mange her, der tale flinkt Latin.

Ørst. VII.55. *Frisk op I mine Søgutter fiin-

kelBlichJD.II.lSl. Sønnerne voxede til,

kom ud i Verden og blev dyfftige og flinke.

HolstJII.5. Naar det gjælder . . kan jeg
ogsaa være nøjsom. Du skal see, jeg sk5
endnu bUve flink (o: du skal nok blive til-

freds med mig). Ho8tr.T.196. Flink Dreng
den Nr. 17, det er en lille Jokumsen, Søn
af Kirkeværgen, De veed. FritzJiirg.nr.88.

Det (o: at have læst den bog) er overmaade
flinkt af Dem. SchandJLE.54. *Han var den
flinkeste Fisker, som spiste | Sit daglige
'Brød. Drachm.8H.68. m. præp. tU (foran
vbs. eU. inf.) eU. i (især foran subsi., der be-

tegner et fag olgn.): Hrz.XV.242. Kierk.
XIVJ42. han (var) slet ikke flink til Dans.
Schand.BS.272. I Skolen var jeg flink i

Sprog og Historie, sa.O.J. 99.
j| f flink

og færdig {jf. fiks og færdig (u. II. fiks

4^ samt SV. flink och fårdi^, rask og rørig)

dygtig og øvet; perfekt, jf. : *En fix, en flink,

en færdig Pige | Har Jomfru N. N. været
her. GraahJ*TJ.343. d. s. s. fiks og færdig
2: fuldendt; fuldstændig færdig eU. i stand.

I skal skaffe mig Huuset forsvarlig, FUnck
og færdig . . inden min Mand \ommer
hiem. Phønixb.TCJIJfr.6.6.

4) (dagl.) ved godt helbred; rask. „Hvor-
dan spændte det af? Han er jo endnu
daarlig tUbeens." ,J)a gik han ganske flink

ned ad Trappen." HF£?fJ^FJJ.90. Han
var lidt urolig for sin UUe Astrid. Hun
er nok igen ikke rigtig flink. Ponf.LP.
in.28.

5) (da^l.) om person: som er behagelig at

have at gøre med og i aUe maader, som man
bør være; tiltalende; rar. *naar Maden er
god og fordøjelig, | er han virkelig flink

og fornøj eUg.£icAJ'J97. (skibskokke) var
en flink Fyr. DrachmSTL.278. De skulde
min Sandten ogsaa tage Dem en Sving-
om. Her er rigtig flinke Tiger. Drachm.
1.279. han var et grumme flinkt Menne-
ske. .4afc;.FJF'^40. I (især m. præp. imod^
elskværdig; venlxg; hjælpsom, de var
saa flinke imod mig

j
D&H. | om børn:

artig (3.3). De truede (drengen)med „Busse-
manden" . . hvis han ikke var Hink.KlBemt-
sen.Æ.lJ.48. kan I nu være (rigtig) flinke

børn
i

fliiik-, t ssgr. [ifleiig-] a/*flink, flinke,
V. ['flenoa] -ede. (ænyd. d.s. (i bet.l: STer-
ckelsen .Overs.afJCatzJ)enChrUteUgeHusirue.
(1675)137; ogs. i bet. „skinne" : KaikJ.561);
fra nt. (up)flinken, pynte (jf. opflinke^; jf.
tv. flinke(r)n, flimre, skinne; se flink | ube-

åægtet er vistnok bomh. flinka sei, skynde
»ig, rappe sig, jf. no. dial. flinka, drive paa
med et arbejde, sv. dial. flinka på, flinka sej,

skynde sig) 1) (jf. flink la; nu vist kun dial)

pynte; pudse, bruden er fiinkedt. Moth.
F225. VSO. især: flinke (sig) op (jf op-
flinke^, pudse (sig) op; pynte (sig) ud. Moth.
F225. hent mig Varerne frem, og stil dem
op ; men faae mig dem først flinket op .

.

at de godt kan falde i Øiet, og ret lokke
Kiøbere til. Bahb.TUsk. 1804. 354. de see
deres Jævnlige komme tfl Rigdom, og
flinke sig op. Grundtv.Saxo.I.104. siden

10 den ny Forvalter er kommen (er) Folke-
stuen . . flinket op.Skjoldb.G.202. 2) f (jf.
flink 1j2) prale; brovte. MothJ'225. f
Flink-fyr, en. [I.2] forsoren person; fridt-
fyr, de Flinkfyre, som finde dem forplig-

tede til at sige Ondt om alting. Bahb.TilSc.
1799177. BlichJ.454. f -lyreri, et. (tU
-fyr) forsorent væsen; friskfyragtighed. de
Ugudeligheder, han her i uvittigt Flink-
tyrerie har udiStøåX.. Rahh.Tilsk.1793.492.

20 -hed, en. (sj.) især til flink 3. vAph^l759).
VSO. Baandene satte jeg selv paa min
Hat, og Tante roste min Flinkhed tU at

komme ud af alting paa egen liaaxiå.Ungd
Gl.1.21.

flin-skaldet, ad/.8eflenskaldet.-8teii,
en. se Flintesten.

Flint, en. [flen'd] flt. -er (MothJ'225.
GrundtvJ'S.VII£98. JPJacJI19; især (nu
næsten kun) i bet. 3: MothF225. Bagges.

30 DV:K.37. MO. Saaby.') eU. (sj.) -c (i bet.

1: Heltæoet.32; i bet. 2: EP(mtJLtlasJ.441;
i bet. 8: Bagges.NK.306. VSO. (u. Flint-

mager^^, {ænyd.glda. d. s. (Småstykker.(1884/

91). 31), æda. d. s. (GDLoveJlI.384), no.

flint, flad splint af træ eU. metal (og flintr,

stensmulder), ogs. flintesten, eng. nt. flint (mnt.
vlintsten^, jf. sv. flinta, oldn. flettugrjot,

flintesten, samt ty. flins, d. s.; grundbet. vist-

nok: skive, flis (besl. m. Splint))

40 1) stenflis; mindre (flad) stenstump.
Flint . . kaldes de skæver, splinter og
småe stykker sten, som kommer af klipper,
når de sprenges. MothJF22o. nu kun i udtr.

springe (flyve, ryge, fare, nu næppe br.:

gaa. HeU.Foet.32) i flint Cf i flint«, smst.;

. ; til flint. OehlJD.48) {jf. no. fara ell. fliuga

f.), fliuga sunder i

flintestein, egl. (især om trolde olgn.): (som
i flint (eU. flintr, se ovf

straf især: midt i sit raseri) blive jorvand-
50 let tU stenstumper, smaaaten; nu opfattet som

hørende tU bet. 2: blive forvandlet Hl en flint-

blok eU. (en mængde) flintesten, jf.: jeg
kunde springe i Flint, naar jeg (o: som er

forvandlet tU sten) ikke allerede var en
Kiæipesteen.Hrz.VIII.371. samt: '(Bosmer
havmand) spranck y flinthe-stenne. -D^^.
11.83) GrundtvæS.V.92. (heksen) blev saa
gal, at hun fløj i Flint; og dér staar hun
endnu som en stor Flintesten uden for

60 ^inåxiet.SvGrundtv.FÆJ.60. Saa blev hun
saa gal og saa arrig, saa hxm fløj i FUnt,
og der blev en hel Mark fuld zi Flinte-

stene. «n»«<JJ.95. især overf. (dagl.): blive

meget forbitret eU. rasende (over noget); blive

flintrende vred. (jf.: Hånd er ferdig at

springe i flint. MothJF225. Jeg er nærved

75«
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at springe i Flint! — men de har mig i

deres Magt. Hrz.XII.280). Jeg maa blive
gal, jeg maa springe i Flint. ^omGrøwwe^'.JJ.
152. naar Kammerraaden, som er en hidsig
Person, faaer det at see, saa vU han flyve
i Flint. IIostr.FG.32sc. Der er over alle

Folk kommen en elendig Slattenhed, der
er tU at flyve i Flint over. Pont.F.II.145.

Han havde Lyst til at sige noget rigtig
gudsbespotteligt og se, om Stenbilledet
^o: hans sygeplejerske) saa kunde ryge i

Flint. PEBenzon. GB.243.
2) (vel egl. forkortelse af Flintesten (1)

;

især & og geol.) meget haard og skør, kisel-

holdig sten art; ogs. om enkelt stykke heraf
(alm. : Flintesten^ ell. koll. Naar Sandemænd
have udseet Markeskiellet, da skulle de
det stable med Stok, eller Steen, og Kul
og Flint derunder. i)i.i

—

16—13. Samme
Steen . . kand bruges til at slaae ild med
bedre end nogen flint. Holb.DNB.43. »De
gnistre som Fhnter. Grundtv.PS.VII.398.
Uss.AlmGeol.5. Flint har i Stenalderen spil-

let en meget stor RoUe som Materiale.
SaUVIIl.250.

li
spec. om den i en flint(e)-

laas anbragte sten (jf. Flintesten 2). Sal.^

VIII.250. j/.B s s e f 1 in t e r. SophMull.VO.
169.

II
CP især overf., som betegnelse for

noget meget haardt, om modgang, haarde kaar
olgn. Vilde hun ikke gaa med ham gennem
Kamp (o : kampesten) og Flint, saa maatte
de skilles aå. JPJac. 1. 273. især i forb.

haard som flint olgn. Hun (har) et An-
sigt, som kand røre Flindt og Steen. Kom
Grønneg.II.119. O du, hvis Hierte er af

Flint . . lad dig vøTe\Ew.YII.114. I lang
Tid var han haard som Flint og vilde
Intet bekiende.Pa^M.IjC.1.9^. || springe
i flint osv. se u. bet. 1.

3) (,//". <t/. flinte, ew^r. flintlock; forkortelse

af Flint(e)bøsse; foræld^ betegnelse for en

fra slutn. af 17. til midten af 19. aarh. brugt

bøsse, som affyredes v. hj. af en i laasen an-
bragt flintesten, der sammen med fyrstaalet

frembragte gnisterne ; flintlaasgevær; ogs.:

bøsse i al alm. (jf. Byks-, Jagtflint^. Moth.
F225. Envoyen gav Bonden en Flint at

skyde Dievelen ihiel med. Æreboe. 160.

Fienden var allerede saa nær, at Man
smagde hans FUnt. Grundtv.Saxo.III.284.
Drachm.PHK.62.
Flmt(e)-, i ssgr. [iflen(?(a)-] af Flint;

(m. h. t. formen Flinten- se u. Flintesten^.

j] der er stor vaklen ml. formerne Flint- og

Flinte-; VSO. har Flint- og Flintesten,

ellers kun Flint-; MO. har Flinte- i ssgr.

af Flint 3, eWers Flint-; ss^fr. som Flint-glas,

-haard og enkelte andre (især geol.) har
(næsten) kun denne ene form. \\

foruden de

ndf. anførte ssgr. kan nævnes: ('a/'FUnt 2:j

Flint-flække, -holdig, -skærve, -økse, Flin-

t(e)-redskab, (af Flint 3:; Flint(e)-kolbe,

-løb, -mager (VSO.), -pibe, -skytte, -skæfte

ofl. -besse, en. [2] (ænyd. d. s. ; foræld.)

d. s. s. Flint 3. Flint-: Moth.F226. VSO.
SaVVIII.249. Flinte-: (vi siger) Flint.

.

i stæden for Flinte-Bysse, som den kaldtes
i gamle I>age.KSelskSkr.I.298. Bogan.I.133.
\ -flyrer, en. [1] (spøg.) person, som let

flyver i flint. Ganske vist savner jeg ofte
mit Arbejde svært og kan i min Ørkes-
løshed undertiden blive ikke saa lidt af

en Flintflyver (PontF.11.175: ikke saa Udt
gnaven/ Pont.Nattevagt. (1905). 49. -gla»^
et. [2] (fagl.) særlig fin slags glas, hvortil

10 opr. anvendtes stødt flint; krystalglas. MO.
OpfB.UIIl.176. -haard, adj. [2] (sj.flmte:
vAph.(1759)). Moth.F226. Blich.II.515.
Feilb. overf.: Inspecteurens ellers (saa)
flinthaarde Hjerte var smeltet. iJosen^o/f.

Sommer ogVinter.(1855).9. -hus, et. [2] (nu
næppe br.) hul flintknold, der indeholder
krystaller olgn. Moth.F226. VSO. jf. SaU
VIIL249. -kerne, en. [2] (arkæol.) util-

dannet ell. raat tilhugget flintstykke, hvor-

20 af stenredskaber udhuggedes. SophMiill.VO.
26. -kile, en. [2] en af flint tilhugget kile

(især om stenalderredskab). Flint-: MO.
Flinte: Wied.S.79. -knold, en. [2] flint,

forekommende i form af en uregelmæssig
klump. Flint-: SalVI.701. Aakj.VF.225.
Søren talte et vestjydsk, der slog som
F\inte'knolåe.Buchh.KK.41. -knsle, en.

1) [2] (arkæol.) tilhugget, paa overfladen del-

vis afrundet flintestykke, benyttet som vaaben
30 i stenalderperioden. Flint-: SophMiill.VO.

37. 2) [3] (foræld.) VSO. Flintekugler-
nes Piben, Kanonkuglernes Susen. Holst.

111.23. Drachm.DJ.1.324. -laas, en. [2]

(foræld.) Flint-: Moth.F226. ThoniLa.KH.
40. F 1 in t e - : vAph.(l 759). Funch.MarO.II.
37. MO. -laas-gevær, et. [2] (foræld.)
d. s. s. Flint 3. Flint-: Schand.F.130. -ny-
re, en. [2] (geol.) uregelmæssigt (især : nyre-/
formet, løs flinteknold i lag af andre sten-

40 arter. Flint-: Frem.DN.21. -skud, et. [3]

Flint-: VSO. Flinte-: 0rst.VIII.43. Et-
lar.DV.316. \\ som maalsbestemmelse („en
Afstand af omtrent 100 Alen.« 7S0.;. Vi
vare neppe et Flintskud borte fra Byen.
VSO. -sten, en. (nu kun dial. Flin-. EPont.
Atlas.1.429. Feilb. Flinten-. FDyrlund.Uds.
53. OrdbS. (sjælL; jf u. bet. 2)). 1) (glda.

flint(e)sten (GUaBib.336. Suso.l07),jf. fsv.

flintosten, eng. flintstone, ty. flintstein (mnt.

50 vlintsten, mht. vhnssteinj samt oldn. flettu-

grjot; egl. (jf. Flint \): sten, som spalter sig

i skiver) d. s. s. FUnt 2 (dog især brugt om
et enkelt mindre stykke heraf; jf. VSO.).
Flint-: Moth.F226. VSO. D&H.Flinte-:
*tørre Greene, |

Hvori mand tændte Ild

ved tvende Flinte-steene. Holb. Paars. 74.

jeg har en Fader, der er haard som en
Flinte-Steen. sa.Jean.iIJ. HCAnd.V.209. I

det samme falder Trolden død om og bliver

60 til bare Flintestene. SvGrundtv.FÆ.I.36(jf.
u. Flint i). 2) {ordet er dels d. s. s. Flinte-

sten 1, dels ssg. af Flint 3, jf. ty. flinten-

stein; foræld.) flintesten (1) anbragt i (ell.

beregnet til) en flintlaas. Flint-: VSO.
Flinte-: MilConv.III.77. Drachm.DJ.I.
276. -(8tens-)8æbe, en. [2] (1. br.) vand'
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gku(opiø9ning), brugt som vaskesæbe. OrdbS.
:fliatet, adj. [menddf] (af Flint 2; sj.,

poet.) skarp og haard som fiint(esten); flint-,
(vi) vandrer . .

| på Tome og flintede

Stene. TomKristJ'.TO.
flintre, v. ['flen^ira] -ede. (jf. tv. dial.

flinta, slaa ild, give fen) et slag, en lussing;

dannet af Flint (2) m. tilknutning til ord som
splintre, tindre, gnistre, flimre olgn.. især

som udtr. dels for glimten eil. gnistren, dels

for hurtig bevægelse (ofte m. temmelig ube-

stemt eU. tntJcaarlig bti.J) I) (sj.) slaa i

stykker; slaa fliser af; splintre. *i Fol-
dens Gård, ! hvor Hesten flintred sine Hove.
Blaum.StS.44. især vulg. (maaske til bet. 2):

•Saa skulde da ogsaa Fanden flaa
| Og

flintre i Gøgemøget. BlcEksprJ.90o.27. han
vaagnede, flaa og flintre, det var sikkert

og vist, ved, at Gertrude sagde: „Sover
Du?* ChrEngelst. Mellem Høst og Jul. (1918).
101. 2) (næsten kun overf.) gnistre; blinke;
m. bibet. af noget skarpt og bidende: "Fro-
sten flintrer, I og Snefog stikker som med
StM.Rørd.N(yrdisikHHsenj;i921).93. | overf,
som udtr. for vrede, hidsighed, (brutal) kraft
olgn., der giver sig stærke (eksplosive) udtryk:
rase; „tordne": ..lyne''. „Han kan lade
være med altid at holde med hende", flin-

trede Riis og gik op og ned. ThitJens.Ørken-
vandring.(l90 7).12 7. præs. part. flintrende
brugt som adj.: Hun kan sidde og se lige

saa flintrende ud, og saa siger hun . .: „Fa er
skal komme til at gi'e sig". AGnudtzm.Ide-
alister. (1896). 168. i flintrende Gammel-
mandsvrede (rettede prof. M.) et voldsomt
Presseangreb mod Czekeme. BerlTid.**/9

1921.AftJ..sp.8. især (dagl.) som forstærkende
<idv. foran gal, vred olgn. (jf. lynende, tin-

drende gal ofl.) : Det er det, som gør mig
gal, flintrende, ædende g3l.Drachm.VT.
256. AndXx.DM.151. CESim.62. sjældnere

(jf. flimrende, tindrende, lynende ligegyl-

dig ofl.): Verdens Dom er mig saa flin-
trende ligegyldig. Zafc.VieZs.-e.60. 3)

(dagl.) bevæge sig i stærk fart (vel især

m. forestilling om (gnistrende) hovslag mod
brt^itn olgn.); fare (af sted); „styrte",
„suse", jage (af sled); komme (køre osv.)

i vild („lynende") fart. Et Øjeblik flin-

trede vi (o: med en vogn) langs ad Strand-
vejen og ind i Slukeft€r. Pol?*ltl886.2.sp.6.

Engelske Detachementer drog . . i flin-

trende Marsch gennem Gaderne. sm«f."/i

1920J.jsp.4. En Slagtervogn . . flintrede af

Sted i blinkende Fart. TomKristXA.90.jf.:
fra Brændevinen (hentede han) sin flin-

trende Fart og sit evigt spillende Humør.
SKoch. TJE.27. især i forb.komme flintrende

:

det gav ogsaa Luft, da de kom flintrende,

disse østrigske Husarer, i hvide Kapper.
KLars.SA.31. samt (nærynest vulg.) : saa ta'er

jeg begge Spandene, og lige saa stærkt,
som jeg kan hugge og flintre over imod
Andreses Hus. MaglPet.F.1.5. | (sjæU.) løbe
uregelmæssigt ud og ind i stærk fart. OrdbS.
Han rendte og tossede bag efter mig og

flintrede om inde på markerne, flyortø.

HE.58.
I. Flip, en. [fleft] (f Hippe. BeenbJJl

(cv slippe)), flt. -per. (sv. dial. flip, lap, flig,

hængende læbe; maaske fra nt. flipp(ke);

jf. hoU. fleb, flep, hvindehovedbind m. ned-
hængende flige, no. flipe, flig, ofl.; besl. m.
flippe, flæbe; grundbet.: noget løst eU. slapt

nedhængende) 1) (nu næsten kun dial.) i al

10 alm.: flig (1); snip. MothJ'226. (han faar)
fat paa Flippen af hånds Kioel. JBPauUL
JM.69. hans Kalve -Kryds, hvoraf han
altid har den Omhyggelighed, at lade to
store, ordentlig tUbagefoldede Flippervære
tilsyne oppe ved Ralsen. Etc/1914).VJ20

(jf. bet. 2). en Flip (af blanketten) stak
frem og røbede mig hvad jeg søgte, ^n^-
gesJjJJ.5. Nankins Buxer med dito Ga-
mascher, hvis Flipper naaede lige ud til

20 Tæerne. Blich.II. 195. (hun) tørrede sine
Øjne med Flippen af sit Halsklæde. »m«<.

III.601. *hun napped ham i Elravens Flip.

PalM.Y.74. (Fanøkvindemes)Tmlsl?eåe, der
fast omslutter hele Hovedet . . ender med
en Knude og to lange Flipper paa den
øverste Deel af Baghovedet. FolkekalJ.855.
87. Feilb. f (sko.) paa gammeldags sko:

flig i bagstykkets øverste hjørne, som bar
spænder, der holdt overlæderet ind tU vristen.

30 Skomageren. (1832). 129. jf. smst.117. I bO-
Udi. 'Nu troer jeg, at en Flip jeg løftet

har I Af Majas (o: blændværkds gudindes)
Slør. PalM.Vl.51. O overf.: strimmel;
stump. *et Gran, | En — blot en Flip —
en Ifllebitte Strimmel

|
Af min Fortryllel-

ses udstrakte HimmeL Bagges. II. 33. sa.

LJJOl. om noget abstr.: *Af Reputation jeg
kand | Ey miste mindste Flippe. Beenb.I.
11. 2) flip eU. (nu næsten kun i udtr. som

40 gaa med fnedfaldende osv.) flipper, have
Hiøje osv.) flipper paa olgn.) i sa. bet.: (et
par) flipper, (egl. om de foran udløbmde
spidser, hvori en halskrave tidligere endte;
derefter:) stivet eU. blød halskrave for mænd
(sjixldnere brugt af damer), i alm. fædei til

skjortelinningen ved knapper, hvoraf den for-
reste dækkes af slipset; jf. dog (nu L br ) fast
flip mods. løs flip (se 1. fast la sami: Vort
Hj. 113. 154). HCAnd.VI.109. Man siger

50 baade en Flip, og Flipper. Tag en reen
Flip, tag rene Flipper, et Par Flipper paa.
Levin. (han gik) med et Par sneehvide Flip-
per om Kinderne, saa stive, at han næppe
torde vende Hovedet.Winth.Morsk.eO. n^is
Hoved bevægede sig langsomt mellem de
mægtige Flipper. Goldschm.III.162. Det
19de Aarhuncfrede har indført Flippen og
den stærkt nedskaame Brystaabning. Troeb
L.'IV..52. Snedkeren . . har faaet Flipper

60 paa. Drachm. 1.278. Han er meget høj-
tidelig og har meget høje Flipper. FrPom-
sen.F.38. Esther kommer til at se paa
hans PTipper med de store, runde KnæK. P
Levin.MariannesMor.(1921).93. (jeg) maatte
gøre alt for at skaffe en stiv Flip i Stedet
for den bløde, jeg hsn. LoUFVenstrebLyu.
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1921.3.8p.4. dobbelt flip, flip, der er højet

om, saa at den bestaar af en ydre og en indre

del. jf.: Han havde pyntet sig og bar
Smokmg . . blød Skjorte, Dobbeltflipper,
der rakte til Hagen. Kehler.(FolV8l922.7.
sp.2). enkelt, nedfaldende, ombøjet,
opstaaende flip> se w. enkeltos«. S)(l.h\
uden for ssg. Øreflip^ den nederste (bløde)

del af det ydre menneskelige øre. Hun har
to korte, tykke Piske ned ad Nakken,
smaa Ører med Glasperler i Flippen.
Drachm.KW.132. 4) f (især i flt.) mun-
dingen af et saar; saarlæbe; saarrand.
Moth.F226. VSO. MO.

II. Flip, en. (fra eng. flip, maaske af
eng. flip, fillip, knipse (egl. „stramme op"
olgn.); nu især jy.) en (opr. engelsk) drik,
lavet af øl, brændevin og sukker, som varmes
V. hj. af et glødende jæm. Franske Soldater
drack Englændemis Flip . . vel begriben-
dis, at mand vel kand være Venner i

Kruset og Fiender i Marken. Klevenf.EJ.
157. lad os i en Fart faa en Flip . . saadan
en rigtig jysk Flip af Rom, 01 og Æg,
den er krabat. Goldschm.IV.211. Meyer.
Feilb.

Flip -beskytter, en. [1.2] (jf. Be-
skytter 2 samt -skaaner; især X) en slags hals-

tørklæde, hvormed man beskytter flippen (mod
overtøjet ell. vejret). Bang.R.115. -krave,
en. [1.1] 1) en tidligere brugt krave m. frem-
staaende ell. nedhængende flipper (jf. I. Flip 2);
bladkrave, lige over for mig en storMængde
Seminarister, alle net klædte, med blaae
Flipkrager med hvide Kaxiter. FrSneed.l.
177. (han tillod sig) at bære en lUle hvid,
geistlig Flipkrave, i Form af to Kortblade,
der fra Halskluden hang ned paa den røde
Brystdug. Ing.EF.IV.55. Cit.l82d/JySaml.
3B.L439). MO. 2) ^ art af korsblomstrede,

af hvis kronblade to er større end de andre;
Teesdalia B. Br. (især nudicaulis (L.)). Vi-

borg.PL(1793).133. Lange.Flora.616.

t flippe, V. {ænyd. d. s., jf. glda. flibp,

graad, sorg (Dyrerim.38); vist fra nt. flipen
(og flippen? jf. fris. flip(p)en samt I. Fup^,
surmule; besl. m. jy. flib(b)e, flæbe, no. fsv.

flipa, d. s., isl. flipi, underlæbe paa hest, ofl.)

1) lade underlæben hænge. Moth.F204.
2) flæbe. smst. *Jeg aldrig fatte kand,
min Hierte! sagde hånd,

|
Hvor all den

megen Graad i Hiernen ligge kand.
|
Man

Heste ey kand skoe, man neppe Faar kand
klippe,

I
Før mand med største Harm maa

see jer straxen flippe. JffoZ6.Paars.i64.

Flip-fskaaner, en. [1.2] (især fagl.)

d. s. s. -beskytter. DagNyh.^^hl912.3.sp.3.
-tflj, et. [1.2] (1. br.) flip ell. især (koll.)

flipper; kravetøj. Kaptejnen aabnede Døren
i Lærredsfrakke og Flmtø\. Bang.SE.311.
Flir, en. (jy.) vbs. til II. flire 2: grinen;

fnisen. Feilb. Der var ikke det mindste
af hans sædvanlige Flir og Kommers at

se paa hans røde Ansigt, men bare dy-
beste Alvor. Hjemmet.1906.643.

I. Flire, en. [ifli-ra] flt. -r. {ænyd. d. s.,

SV. flira, no. dial. flira; vistnok besl. m. FUs;
jf. Flirke, I. Flise 3, no. fladr, lille tynd
brasen (egl.: tynd skive); se ogs. MM.1914.
92) ^ ferskvandsfisk af karpeslægten, dels

(især fisk.) om den unge brasen (Kalk.V.254.
Cit.l743.(Aakj.HS.93). Krøyer.III.371. Bøv
P.I.618. Feilb. jf Flirke;, dels (især zool.)

om Abramis blicca Bl. (Moth.Conv.F76.
Krøyer.III.391. BøvP.I.618. jf SaVYIII.

10 251 samt I. Blege, Blaafinne^.
II. Flire, en. se I. Flirre.

III. flire, v. ['fli-ra] -ede. vbs. jf Flir.

{sv. dial., no. flira; besl. m. fline; grundbet,
er: blotte, vise ttendemé) 1) "^ græde; flæbe.
Moth.F224. 2) (nu vist kun jy.) grine;
fnise. *den, der burde flire,

|
Og lee

med mig, er min Uven,
|
Og bander min

Satire. Beenb.II.156. CFrim.AS.36. Snart
var der samlet en hel flirende Klynge

20 foran Pers Skammekrog; de haanede ham.
Aakj.VB.154. Bregend.PG.21. || ogs.: smi-
ske; gøre kur (til), han gaar jo og flirer

med een dernede i Sunåsted.JakKnu.LS.
58. saa lader han, som jeg er Luft . . men
jeg mærker nok, hvordan han flirer efter
mig. KMich.LM.110.

IV. flire, V. se IH. flirre.

Flirke, en. (dannet af I. Flire; iscer

dial.) /t ung brasen, Abramis brama. Ved
30 Maribo kaldes den lille Brasen „Flirke".

FeddersJ'F.145. Frem.DN.521.
I. Flirre, en. (-r Pierre. Moth.F214,

VSO. (ved siden af Flirre). — Flire. NBlich.
SL.10. Wim.Bun.l2.12. Feilb.I.313.IV.147.
— (bomh.) Flarre. Esp. 74). (no. flidra, fledra,

flerra, fla(d)ra, fiis, rift, nt. flirre, flarr(e),

flis, snit
; jf. H. og III. flirre ; især dial.) dyb

og lang (skaaren ell. reven) ridse i kød, tøj

olgn.; flænge; rift. Han fik en slem
4oFlerreafKaarden.F;SO. MDL. Feilb. S&B,

Kværnd. II. flirre, v. (af I. Flirre; jf. nt.

flarren, snitte, no. fledra, flænge, snitte; se

III. flirre; sj.; nu næppe br.) skære ridse(r)
i; ridse, (oksetungen) falder det heel van-
skeligt at salte til gauns (da) den ikke
kan flirres, men aUene gjennemtrænges
af Saltet selv. Martfelt. IrlandsHusholding.
(1771).56. VSO.

III. flirre, v. [ifHra] (ogs. flire ['fli'ra]

50 Moth.F226. SMich.Æb.80. Christmas.UT,
81). -ede. (jf. ty. flirren, flimre; maaske egl.

sa. ord som II. flirre (jf. nt. flarren, flagre,

no. fledra, føjte om, samt flitre), men m.
tilknytning til svirre ofl.; 1. br.) 1) (jy.) om
urolige, flagrende bevægelser olgn.; hænge
løst og flagrende; daske. Feilb. Mads
havde ogsaa Straahat paa, men dens Skygge
var reven fra paa den søndre Side og ilir-

rede ham paa Ryg og Skuldre ved enhver
60 Bevægelse. Skovrøy.LM.93. || bevæge hur-

tigt, uroligt; „spille" (med), et UUe grønt
Firben, der sprællede vUdt med Hale og
Ben og flirede angstfuldt med sin sorte

Tunge. Christmas.UT.81. || f om vædske (der

tappes): løbe, strømme ud i flere straaler, til

alle sider; „sprøjte." Moth.F226. 2) (jf.
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flitre i) om uroligt, sitrende lys: flimre;
glitre. I det fliirende Sollys stod (jas-

minen) dvælende, hvid. ThBarfod. Spot og
Spe.(1919).37. 3) (jf. flitre 2) frembringe
ell. lyde med en meget høj (fin), ligesom svir-

rende ell. sitrende tone; skingre; pibe olgn.

en Grav-Taushed, som kun afbrydes af

Uglernes Uhu, Flaggennusenes Flirren og
Ekko af Vandrerens gysende Udraab. Bag-
gesJ)V.IX.241. Sølver vækkedes. Længe
havde i hans halvvaagne Bevidsthed sitret

den flirende Kvidder af Lærker højt i

Luften. SMich.Æb.80.
Flirt, en. [fUrd, flørd (jf. Flirt cvd Skørt.

Hoffmann.Denvi^eVerKen.(1921).85); sj. m.
eng. udt.] « Meyer.'>(1884); fra eng. flirt)

1) (is(er: pjanket, uskyldigt) kurmageri
ell. fjas ml. personer af forskelligt køn. en
uskyldig Flirt (Brandes. BD.261: Flirta-

tion^ med en Verdensdame. .6ran(i««.JX.

449. ESkramAr.68. Et dybt Fald af El-
skov forstaar jeg; letfærdig Flirt foragter
jeg. ThorLa.(Biget.'*/iil912.4.sp.4). jf. Gade-
flirt.FFed. G. ^54. 2) (jarg.) person, som
flirter, ell. som der flirtes med. Fru A. (for-
tæller), at hun altid har været en stor Flirt.

PoV^I\il920.9.8p.4. Det var nu ogsaa dumt
af dig, Lis, at forestille saa smuk en Dame
for cun egen private Y^it.sm8t.^'*l*1921J.l.

sp.6. j/.; Saa opsøgte jeg min lille Som-
merflirt i Marehalmen. s»is<."/8i9^i.9.sp.6.

flirte, t'. [iflirda, 'fbrda ell. (sj.) m. eng.

udtale\ -ede. rfe°s. (sj.) j^irtation [flirta'/o'n]

(BrandesJBD.261 (se u.Y]\iXl). DrachmJ^.
1.336. Pont.GA.25), jf FUrt, Flirten, {fra
eng. flirt (vbs. flirtation^, egl.: støde let til;

dagl.) drive flirt (med); kokettere (med);
gøre kur (til). I Baggrunden Ida i flir-

tende Samtale med Graven. Esm. 11.169.
hvad angik det . . hende, om de To flir-

tede sammen? J.aIfes.^iS.^0. De tror, at jeg
er en . . letsindig Skabning, fordi jeg
stundom fjaser og flirter en liUe Smule.
HomoS.GL.29.

||
(sj.) m. obj. (i pass.: subj.).

de mere glatte og feminine (mænd), dem
magter en kvinde ikke i længden. Harriet
havde selv været ivrigt flirtet af et par
af dem. Hjortø.SJ.l50. Flirteri, et. d. s. s.

Flirt 1. saa vidt drev hun sine Flirterier.

BregendJBU.192.
Fli-roB, en. se Flyverøn.
Flis, en. [fli's] flt. -er ['fli-C sar] (<myd.

d. s.(?) i (flt.) Steen flyser (PJColding.Ety-
mologxcum.(1622).743), hvor dog ogs. I. Flise

kan foreligge; først alm. i slutn. af 19. aarh.,

optaget fra dial. ell. fra no. flis; sv. (dial.)

d. s., fsv. flis, sten(skcerve), oldn. fKs; besl.

m. L Flise (s. d.) samt vistnok m. Flint osv.)

1) afbrækket (afhugget osv., ogs. løst vedhæn-
gende), især tynd ell. spids stump af sten,

træ olgn.; splint. vAph.(1759). MDL. Han
har faaet en Fliis i Fingeren, ietnn. *han
trodsed Jætteborgen, hugg Klipperne i

YlAs. RichJ.313. jeg (sætter) Glasset, jeg
holder i min Haand, saa fast paa Bordet,
at det splintres i tusinde FUser. NansJI.

129. Dørplader af Porcelæn. En saadan
maa straks erstattes af en ny, saa snart

den mangler den mindste Y]is.YoriHjJY2.
52. Feilb. OrdbS.(fynsk, bomh.). 2) (nu sj.)

d. 8. s. I. Flise 2. vAph.(1759). 'med Sol paa
Gadens Flis ('co Paris). SophClaussDY.173.
\. Flise, en. ["fU-so] flt. -r. {ænyd. d. s. (i

bet. 2 og muligvis i bet. 1, se u. FUs}, sv. flisa

(bet. 1); sideform tU Flis ell. (i bet. 2) fra
mnt. vlise ell. ty. fliese) I) (nu kun dial.)

d. 8. s. Flis 1. MothJ'227. VSO. FUse (er)

smaa Skæl, som ikkun ved en ringe Deel
af deres Overflade hænge fast ved Staal-

og Jernstænger. MUTeknO. MO. Han gik
barbenet og skar Foden paa en Flise (o:

en mindre, skarp sten). Levin, det er dog
skammeligt, der er gaaet en heel Flise af
(linealen). Hostr.I)T.23. Feilb. (u. fhs). jf.
(fynsk) flisse. Kvæmd., (bomh.) flisa. CfrdoS.

20 2) firkantet tilhugget (tildannet) plade, især

af sten, hvormed fortove, ^ulve olgn. er

belagt; ogs. om (ler)plader til beklædning af
vægge, kakkelovne olgn. (jf. Flisestenj. Moth.
F227. Wadskd7. At lægge . . Gulv med .

.

Y]SseT.Høy8g£.110. 'Saa talte Herren li-

stigt, og saae mod Flisen ned,
|
De andre

Herrer smidskede saa lønligt derved.WtnfA.
YIJ.97. Gnudtzm.Husb.16. Feilb. jf.: Rid-
dere og Damer stode hist og her gruppe-

30 rede paa de bonede Ege-Fliser. TngJÉM.
IJ.21. H spec. (jf. Fliserække^ o^n de i een
ell. flere sammenhængende rækker anbragte

flade sten paa et fortov. VSO. Jeg gik af-

veien for hende, hun beholdt Fliserne (o:

den del af gaden, hvor der er behageligst at

gaa). Kierk.1.335. *Vi er dømte til daglig
at slide en Flise, |

der volder den Fri-
baames Fødder Besvær. HSeedorfÆ)D.81
fj/^. Fliseslider^. S) (jy.) ^ om smaa bra-

io sener (jf. I, Flire). Feilb. II. flise, v.

[ifli'sa] -ede. (no. sv. (dial.) flisa; afl. af
Flis 1 (ell. I. Flise 1); nu 1. br.) 1) (trans.)

skære, hugge (osv.) fliser af; sønder-
hugge, spalte i fliser. Moth.F227. Ski-
ferstenen lader sig letteligen flise. VSO.
MO. D&H. H flise af, skcere (osv.) en flis

(skive olgn.) af. At flise Brød af. VSO. 2)
(intr.) om sten, træ(flade) olgn., som der (let)

gaar fliser af: danne fliser (ogs.: smuldre
50 i fliser. OrdbS.); sætte splinter; faa
ujævnheder; afskalle (2). Dette Træ vil

let flise. IfO. D&H. jf. Afflisning, sted

paa en sten, hvor en flis er faldet af (jf.
Afskalning 2 slutn.). Fra foden af (runen)
strækker en større afflisning sig hen over
de følgende tre raner. Wiyn.Bun.IL 378.

Flise-, i ssgr. af I. Flise 2. -bela^,
part. adj. (især t9 ; jf. -lægge/ ThomLa.AH.
143. -gulT, et. Moth.F227. Goldschm.VII.

60 287. Gnudtzm.Husb.103. -kakkelovn,
en. HCAnd.II.80. (D -lægse, v. lægge

fliser paa (gulv, fortov osv.). Larsen. D&H.
næsten kun (1. br.) som vbs. -lægning (SaU
VIII.251) ell. part. -lagt brugt som adj.(Jf.
-belagt;. Ing.KE.IlJ209. de fliselagte Gsl-

der. Jørg. HI. 69. -mosaik, en. (fagl.)
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(til udsmykning af gulve, vægge, bordplader

olgn.J. Sal?VIII.2Sl. -række, en. især

om fiiseme paa et fortov. Pont.LP.VIII.47.
-slider, en. (af udtr. slide fliser (se I.

Flise 2 slutn.), jf. Broslider; si.) person, som
driver om paa byens gader (fortove); gade-
stryger. Saadan en Tøs, der knapt er kom-
men ud af Skolen, før hun ligger i med
den første den bedste Fliseslider. Sødb.DU.
84. -sten, en. d. s. s. I. Flise 2. vAph(1759).
Oehl.EA.26S. Brandes.VI.668. fliset, adj.

['fli'safl (af Flis ell. I. Flise; jf.jy. fliseret;

1. fer.) t ) til FUS 1 : som der er gaaet fliser

af; afskallet; ujævn (flosset olgn.). Bor-
det er blevet ganske fliset. Denne Steen
har et mere fliset, end komet Brud, JfO,
D&H. 2) (sj.) til I.FUse 2: flisebelagt.
D&H.Jf.Feilb.
fliske, V. se flæske.
Flit, en. se FUtte.
Flite, en. se I. Flitter.

flitre, v. [iflidra] -ede. ^f. ty. flittem,

egl.: bevæge sig hid og did (jf. III. flirrej;

besl. m. ty. fiattern, flagre; se II. Flitter;

især poet, 1. br.) 1) straale (især med en uro-
lig, flimrende, sitrende glans); tindre; gli-
tre. *der var . . de flittrende Krandse saa
ønskte af Landsbyens Brude. Biber.II.102.
Stjærner funklede og fUtrede over de sorte
Tagrygge. Sødb.ÆD.37. *Stene, der gnitrer
og flitrer

|
mod snehvid — nej, pudder-

hvid Barm. TomKrist.F.64. 2) (if. III. flirre

3) \ lyde med en uroligt flakkende (tre-

molo) lyd. de filtrende Fløjtesuk. ieojj.PC.

119.

Flits-bue, en.[ifleds-, 'flids-, ogs.(dagl.)

'fles-, 'flis-] {ænyd. d. s.; fra ty. flitzbogen,

hvis første led er fr. fléche, pil) en slags

armbrøst; nu især: bue (1.2) (brugt som
legetøj). Moth.F227. VSO. Adolph og Jo-
nas skjød med Flitsbuer over Graven, for

de havde ingen Geværer eUer Kanoner.
HCAnd.V.38. MO. (drengene) gemte dér
deres Fartøjer, B'litsbuer, Springstokke o,

andre Herligheder. JP/ac.JJ. 63. Feilb.
^

hertil Flitsbue-kugle (Goldschm.II.63), -pf

(Schand.UD.174. jf. FlitspU;.

flitse, V. {fra ty. fletschen, gøre bred og

flad, flade (metal); besl. m. flad; tøm.) rette
en flade af; afrette (2). Lundb. || hertil

Flits-høvl. smst.

t Flits-pil, en. (ænyd. d. s.; om første

led se -bue) flitsbuepil. Moth.F227. vAph.
(1759). VSO.

I. Flitte, en. ['flida] (f Flit. MilTeknO.
Si&B.). flt. -r. (fra ty. fliete, af gr. phlebo-
tomon, af phléps, aare, og témnein, skære;

vet.) jærn til at aarelade (større husdyr)
med. MøllH.1.7. Man anvender til (aarelad-

ning) hyppigt en Fliete, d. v. s. et Instru-

ment med en sidestillet, kort Klinge, der
ved et Slag med Haanden eller med en
særlig AareladekøUe drives gennem Hu-
den og Blodaarevæggen. iand60.J.9.

II. Flitte, se II. FUtter.
flittelig(eii), adv. se flittig.

I. Flitter, en. (f Fledder. EPont.Atlas.
IV.244. 7S0.— Flite. MDL.).flt.d.8.(EPont.
Atlas.IV.185). {sv. dial. flitter, løje, nt. flid-

der, en slags flynder; maaske besl. m. I. Flire,
Flirke samt jy. flitting, en slags brasen; dial)

JH d. s. s. I. t'Uie. Frem.DN.523.
II. Flitter, et ell.(sj.) en (vAph.(1759).

Hallager. 293. Hauch.SD.L208). ['flidar]

('t Flitte. Moth.F214). flt. (1. br.) d.s. (VareL.^
10 590. SophClauss.Den danskeSommer. (1921).

140) ell. flitre (Sal.XIII.1081). {ænyd. d. s.;

fra mnt. ell. hty. flitter; se flitre || bruges
især i ent. m. koll. bet.) I) (især T) lille tynd
(cirkelformet) plade af guld- ell. sølvblik

olgn., især brugt til at fastsys som pynt paa
klædningsstykker ; paillet (jf. Fla^eguld/
vAph.(1759). *Man til en Guldsmed gaaer,
bestiller en (krans) af Flitter. Storm.FF.51.
Flitter eller uægte Pletter, som udhugges

20 med aUe Slags Stempler og Jern, og siden
bruges til Pynt. Hallager. 292. Flitteret i

hendes Haar . . glimrede selsomt. OehLRA.
209. *en Mand med Flitter paa Jakken,

|

i Haanden en Brix. Drachm.VD.235. || bil-

ledl. (jf. bet. 2) : (moden er) Smagens Sleg-
fredbarn . . skiøndt den pynter sig med
alt muligt Flitter og falske Ædelstene.
Oehl. (1851). XXV. 193. Kærligheden til

Ærens Flitter og Pailletter (er) med Nød-
30 vendighed trængt tilbage af en dybere

Æresfølelse. Pran^Zes.X 30. 2) O overf.:

hvad der tager sig smukt (straalende) ud
(glimrer), men ingen virkelig værdi har; tom
glimmer; forloren pragt; tant. VSO.
*bliv ved dit Haandværk,

| Og stræb for-

fængelig ei efter Flitter. OeM.D.114. Jeg
har seet mig om imellem dette Lands
Døttre; men hvad er det? Forfængelighed,
idel Forfængelighed — Pynt og Fjas samt

40 alskens Flitter. Oversk.I.205. NMøll.B. 64.

Flitter-, i ssgr. af II. Flitter 1; ofte (tS,

nu 1. br.) for at betegne glimrende, men værdi-
løs pynt, ell. (overf.) hvad der er forlorent,

ingen virkelig (indre) værdi har, fx. -dragt,

-dyd (Oehl. (1841). II. 143), -flor, -glans
(Grundtv.PS.III.289), -kaabe (Kaalund.73),
-kram, -skær ofl. -aks, et. 2t græsslægten
Melica L. JTusch.318. Warm.Frøpl.120.
-græ». et. S( (især koll.) d. s. Jørg.S.51.

50 Aller.II.134. -^nld, et. t) (isærfagl.) tyndt

udhamret messtngblik, som anvendes til flitter;

flagreguld (jf. Flunkeguldj. Moth.F228.
*Ducat-Guld bliver sat for Flitter-Guld til

Side. Wadsk.(JFriis.)( )( )(X 6v). Sal.X.673.

II jf. -stads 1. Heib.Poet.IX.473. en ung
Taterpige i broget Dragt, med Flitter-

guld om de nøgne Arme. Brandes.II.90.

2) CD overf., d. s. s. II. Flitter 2. *De Døde-
liges Roes helst Flitterguldet vinåer.Biber.

60 11.258. Sehand.SD.141. -sand, et. (1. br.)

glimmersand. VSO. SaUVIII.252. f -sla-

gger, en. person, som forfærdiger flitter

(-guld). Hallager.293. Funke.(1801).III.403.

O -stads, en. 1) glimrende, men værdiløs

pynt (egl: af flitterguld). Flor og Fier,

Musselin og Flitterstads have kostet mangt
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et Ægteskabs hauslige Fred. RahbJ'ortJ.
408. FalM.V.70. 2) overf., d. s. s. II. FUtter
2. BaggesJNKJ.67. han kunde . . med Sand-
hed sige, at han heller ikke brød sig om
en Titel eller desl.; den Slags Flitterstads,

hvis Værd kun beroede paa en Fordom,
havde han altid bedømt rigtig. Goldschm.
VII.468.
flittig, adj. ['flidil adv. d. 8. eU. -t, (f)

-en (Tode.ST.lJ22. Visd.l2.22(Chr.VI af-
vig.)) samt (nu kun Mbl. eU. dial.) flittelig(en)

(Visd.2.6. Matth.2.8(1907 afvig.). GraahJPT.
1.325. VSO. Feilb. (u. flittig^;, (ænyd. fUt-

<t)ig, glda. (adv.) flittælige (BrandtMDJI.
152), SV. flitig; fra mnt. vlitich, afi. a/"vlit,

se Flid)
t) om person: som lægger flid for da-

gen; nu næsten, hun (mods. doven 1^; som
er ihærdig og stadig (interesseret) i sin

syslen med et arbejde (især: en pligt, op-
gave), da skal du ransage og udforske og
spørge flitteligen (om) denne \''ederstygge-
lighed er skeet. oMos.13.14. Naar du sidder
at æde med en regentere; da betragt flit-

tig (1871: agt vel paaj, hvem du haver
for dit ansi^. Ords.23J(Chr.VI). Jeg har
dog tient Eders Naade saa troel^ og reede-
lig, og været saa flittig i mit Embede (o

:

som rxdefoged), saa at Eders Naade har
roeset mig altid frem for andre sine Tien-
nevQ.HolbJep.III.2. 'Han er saa flittig som
jeg er doven, ^yess.268. *Gaasen sine smaa

|

Lærer flittig gaa,
|
Skaden vindigt med

sin Hale vipper. FMøllJ.33. Vi kunne ikke
fortrøste os til Guds Forsorg, dersom
vi ikke, efter Guds Befaling, ere flittige

og arbeidsomme i vor jord^e Gjeming.
Katek.§63. JPJacJl.224. Det var en dejl^
Kop! „Til den flittige Dreng" udenpå og
en Skorstensfejer med en Stige nede i

Bxxnåen. TomKrist.LA.65.
fl

flittig Lise,
{if.LMoUer'sGårtner-Zeitung. 1903.181 Fritz
Meuters navn paa Malva capensis L. (nt.

fUetige Liese^; jf. ty. faul Lieschen, nt.

fule Lis, rød arve, Anagallis arvensis L.)

2( balsaminen Impatiens SuUanii (saaledes

kaldet paa grund af sit stadige blomsterflor).

HavebrL.^243. jf. : Dér foldede hun sig ud,
som en beskeden men nyttig Blomst.
Noget prangende var der ikke ved det
hele — en Elle godsindet Flittiglise, der
helst vilde blomstre for andre bestandig.
AndNxJ)M.III.108. || CP om ting, virksom-

hed olgn. : som vidner om flid hos den hand-
lende person; son* udføres med megen flid;

som er i stadig virksomhed. VSO. 'Liden
Else sidder luunt ved sin Faders Urte-
gaard

|
Med sin flittige Rok. Winth.V1.197.

Tiaar Kvæget i Spand
|
giver rigeligst

Gave til flittige IlænåeT.DrachmJ)VE.147.
^fra N. N.s) flittige pen foreligger der
Igen et større historisk arbejde. JySamZ.
4RJII.224.

2) (m. overgang til bet. 1; især i særlige

forb.) m. h. t. gentagen virksomhed olgn.,

især: som det er ens pligt, er passende for en.

tilkommer en at udføre. | om person: som hyp-

P^ (09 "^^ iver) udfører en vis virksomhed,
især: indfinder stg som tilhører olgn.; ivrig;
hyppig- denne Mand har giort mig til en
flittig Kirkegænger.HffansJ'X).50. En flit-

tig Brevskriver. M.O. de er flittige teater-

gængere
i jf. Slange.ChrJV.590. || om virk-

somJKd: som udføres hyppigt (og med iver);

hyppig; stadig; idelig (især som adv. og
10 ofUst brugt m. h. t. bøn, besøg olgn.). Provsten

(skal) af Prædikestoelen med Meenigheden
ffiøre flittig Bøn til GuåJ)L.2—3—l. Gade-
fogderne . . tilholdes med Gaderne flittig

Opsyn at haive.Forordn.'"/iol701.Il7.§7.
Skuepladsen og Spillebordene besøges
fUttigere end Kiikeme.JSneed.VIIIJ58.
Brors.143. *See flittig til os, hvis det Dem
fomøier. PalMJV.255. 'Madkurven agter-
ude

I
gaar flittig fra Mand til Mand.Sc^n<i.

io SD.86. skænke flittig(t), ofte m.bibet.:
gøre sin pligt sotn vært. GoldschmJV.351. Han
bestilte Vin og skænkede flittigt for os,

især nødte han mig stærkt. AndNx.DBJ.12.

II
sj. (uden bibet. af iver, pligt olgn.) kun

om hyppig brug, forekomst olgn.: Hun ærg-
rede sig dagligt over ham, kaldte ham
flittigt (o : ..aUer og atter") en næsvis Knægt.
BudaeJjF.80. ved Moselandingen, hvor der
voxede flittigt med (o: i rigelig mængde)

30 Siv og Vors. Aakj.VB.67. | (gldgs.) i forb.

flittig hilsen ell. hilse (saa) flittig(t)

{jf. mange (tusinde) hilsener, hUse mange
gange olgn^ som udtr. for en venlig (ven-

skabelig, oprigtig) hilsen, ofte m. bibet. af
en vis ærbødighed (høflighed), (jf. : En flittig

Hilsen kaldes i Brevstiil en Hilsen, som
er forenet med en venskabelig Agtelse.
VSO.). hånd lader dig flitig helse. Moth.
H146. Jeg skulde hilse Mardamen flittig

40 fra vor Mardame, her er en Viin Candee^
hun bad Madamen ikke vilde forsmaae.
Holb.BarsJIJ.. Min flittige Hilsen beder
jeg at formældes for den hele Familie.
VSO. Jeg skulde hilse saa flittig fra Ma-
dam B.?ir.Heib.Poet. VI.22. AarbFrborgJ.918.
92. ChEjendf.GU.20.
FIittig:-hed, en. [1] (ænyd. d. s.; nu

sj.) flid. Dægnenis og Substitutemis Flittig-

hed i deris Kald. DL.2—16—4. En alt for

50 stor og maaskee utidig Flittighed i mine
første Studenter-Aar svækkede . . min Hel-
hredJS71eed.II.35. Han arbeidermed utroe-
lig Flittighed. Bagges.LJ.294. "du (bogen)
faaer

i
Til Opmuntring og Belønning

|

For din Flittighed i Skolen. PalM.VI.228.

II
hertil: Flittigheds-belønning (nu: Flids-

belønning;. Blich.IV.71. IngXBJL4.
I. Flo, en. (ænyd. i vanneflo, vandpyt

(DiplomatariumVibergense.(1879).186), samt
60 i stednavne (se TJnivBlJ.232. JohsSteenstr.

DS.93), no., SV. Bial. flo(e), oldn. floi, bugt,

fjord; besl. m. 1. Flod; jf. Flø; dial.) sted
paa hede, mark, ml. MUter olgn., hvor van-
det bliver staaende en stor del afaaret;
ogs.: vandpyt; dam. Feilb. jf. Flojord (MDL.
tt. Flodjord.;, Flosted (Feilb. u. Flodsted;.

IV. Rentrykt »/, 1922 76
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II. Flo, et. fli. -er. {no. sv. flo, oldn. flo;

besl. m. I. Flage; no., geol.) vandret ell. lidt

hældende lag af en bjergart; fløts (jf.Ho-
faldende, Flolagj. TBergman.Jordkloden.
(1771).135.U0.

III. Flo, et. se I. Flaa.

I. Flod. en. [flo-'3] flt. (især i bet. 2) -er

[iflo-aar] ell f -e (Eolb.Herod.325). (æda.
floth, opslæmmet vand, stor aa (Harp.Kr.
176), no. sv. flod, oldn. fl65 (n.), eng. flood,

ty. flut (f.), got. flodus (m.); bet. 2 skyldes

mnt. vlot, hty. fluss; besl. m. I. Flo, flyde
osr.)

1) om stigende vandmasse, l.l) (uden for
ssgr. som Storm-, Synd-, Vandflod nu kun
bibl.) om det forhold, at vandet paa grund
af stærk storm, regn olgn. stiger og over-

svømmer landet; højvande; oversvøm-
melse; storm-, vandflod, hvis hånd ka-
stede sit Vand fra sig, skulde Landet for-

gaae af en Y\oå.Holb.Jep.II.3. Ved en
stærk Nordvestvind blev Floden saa høi,

at den hele Egn omkring Byen blev sat

under Vand.F/SO. I det 16de Aarhundrede
anføres 7 og i det 17de Aarhundrede 11
betydeligere Floder. Andres.Klitf.32.

||
(især

bibl.) i olm. i best. f.: om syndfloden, der
Noah var sex hundrede Aar gammel, da
kom Floden med Vande over Jorden,
lMos.7.6. smst.9.28. Reenb.II.40. den chal-

dæiske Tradition, ifølge hvilken Floden
indtraf under den 10de chaldæiske Konge.
Heib.Pros.II.379. jf.: en forunderlig Hi-
storie, hvis Liige er aldrig hendet fra

Deucalions Flood indtil denne Tiid.Holb.
Ul.IV.3.

II
i sammenligninger: Hans velsig-

nelse haver skiult jorden, som en flod,

og vel vandet det tørre, som en vand-
flod. Sir. 59. ^PCCAr.TJ;. samt (maaske dog
til bet. 2, jf. Es. 59. 19): *Holster, Vagrer,
Lyneborger,

|
Som en skadlig flod,

|
Giør

os Jylland mange sorger,
|
Styrter meget

hlod. LKok.(PSyv.Viser.(1695).584).
\\ f om

den (ved en vandmølle) opstæmmede vand-
masse (jf. Bagflod^. Vorder Mølle giort
uden Forbud . . da bør hånd (o : mølleren)

at nyde Flod og Flodstæd. DL.5—11—1.

1.2) (mods.I. Ehhe) vandets (havets) sti-

gen ved tidevande; ogs. om den herved
frembragte tilstand (jf. Nip-, Springflod^;
især i forb. m. Ebbe (s. d.). floden er inde.
Moth.F236. »Som Flod og Ebbe nu sig

hæver, nu gaaer ned,
| Og kun bestandig

er i Ubestandighed. H^oi5.il(feiam.i8. AW
Hauch. (1799). 642. Floden tog stedse til.

HGAnd.IV.157. *Ebben faldt og steg.
|
Jeg

kom paa Grund med Floden. I>rachm.RB.
129. Floden sætter ind (o: vandet begynder
at stige). Scheller.MarO. have Floden med
sig (mod sig).smst. \\ tD Mlledl. ell. overf.

(se ogs. u. I. Ebbe 2). den Kongelige Myn-
dighed har haft sin Flod og Ebbe, og ofte

drejet sig efter Tidernes Conjuncturer.
Holb.DH.II.753. de saa kaldede Literati

kand . . give Verden Underretning om
Lærdoms og Videnskabers Flod og Ebbe.

Spectator.256. *(da) Rubens og Titian ma-
led,

I
da bugnede Livet I dengang var der

Flod 1 1 Nu ebber det— nu blegner Idealet.
Kaalund.367.

2) større vandløb; (geogr.) fælles-
betegnelse for alle slags vandløb, hvad
enten de er store ell. smaa (jf. ogs. u. Flod-j;
i alm. spr. bruges ordet kun om større vand-
løb uden for Danmark (undertiden : uden for

10 Skandinavien); sml. H. Aa, I. Elv. Ved Ba-
bylons Floder, der sad vi, og vi græd.
Ps.137.1. de døbtes af ham i Jordans Flod
(1907: i Floden JordsLii). Marc.1.5. Printz
Eugenius har brudt op med sin Leyr pas-
sered over den Flod Fadus. Holb.Kandst.
II.3. Rhin- og Donaw-Strømmen holdes
for de største nordlige Floder. sa.B^erod.

332. *Elven, der fra Klippen styrter som
en Fos,

|
. . før den henrykker os

|
Som

20 rolig Flod i Dalen. Oehl.HK.127. de Dan-
ske nar jo ingen Floder, som andre christne
Folkefærd. Ing.P0.II.92. »Alle smaa Fiske,
i Floden svam,

|
De legte med deres Finne.

Heib. Poet. III. 366 (jf. DgF. II. 109). *Jeg
veed en Flod, jeg saae den kun i Drømme,

|

Dog vist jeg veed, at den paa Jord er til.

Hauch.SD.lI.297. Skjernaaen, Jyllands
vandrigste Flod. Dalgas.BH.87. Susaaen,
der her naar sin anseeligste Brede og

30 Dybde, indtil den naar forbi Næstved,
hvor den maa kaldes Flod. HKaarsb.M.43.

*i- (jf- til søs, vands^; 'Den bedste, som
har styret

| sin Cano tilflods. jBtc^.JI.9^.

{I fO, især poet.) billedl. (jf. bet. 3). *(han)
lod

I
Sig bølge hid og did

|
I sine Smer-

ters Flod.Winth.HF.313. *Nedad Livets
Flod

I
Drev jeg afsted paa min Planke.

Drachm.D.16. Det var, som saådvanlig,

mest Kvinder, der i Dag var paa Strøget;

40 en Flod af unge Kvinder, dannet af de
hundrede Gaders Bifloder. 4afcj.Pi.7.

3) overf. anv. af bet. 2 og til dels (se 3.4)

bet. 1. 3.1) O om (strømmende) vædske:
strøm; vand(masse) olgn. (jf. Aare-, Taare-
flod samt Flom 2.i). *(synden)

|
Er renset

af i Daabens Flod. Brors.145. da udbrød
hans indvortes og nagende Smerte i en
Flod af Tasu^er. JSneed.IIL335. »Under
dens (o: Mjølners) dybe Skrammer

|
Frem-

50 pibler Dødsens Flod (o: blodet). Oehl.NG.
28. *ind i Grotten bruste

|
Den vilde Ha-

vets F\od.Winth.HF.87. 3.2) O om noget,
der strømmer ell. synes i bevægelse
ligesom en vædske (jf. Flom 2.2). *Fyrge-
tyve gyldne Bækk'ner . . | Maa du skaffe

mig, og bringe igiennem Luftens tynde
Flod. Oehl.A.188. endnu bølgede den ned-
gaaende Sols Straaler hen over Landet,
og bedækkede det med en let Flod af Lys.

60 Sibb.I.150. *langsomt hun hæved
|
Fra

Panden Slørets Flod.Winth.IV.51. 'Høit

gjennem Skyerne Her
i

Fuldmaanens glind-

sende Flod. CKMolb.SD.23. hendes Haar
. . rullede i en pragtfuld Flod nedover
Skaldrene. Drachm.E0.415. 3.3) (sj.) om
flydende, ordrig tale: strøm; flom (2.3);
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flud (n.2^). 'dristig gled min Tales Flod
|

Fra Læbens Rand. PM0U.L68. 3a) (l.br.;

m. tilknt/tning tU bet. i) oni en stor (over-

vældende) mængde (jf. Overflod, Synd-
flod samt Flom 2.4^. *over hver en Gjæst
en Flod der regner

| Ai Pebernødder,.
Julebrød og KlemeT.PalMJV.18. jf.:^hl^

fen Ting kan lignes mod | Herrens Naa-
es store Flod. BrorsJ3.
II. Flod, et. se Flaad.
III. Flod, en. se I. Flotte.

Flod-, i ssgr. [mod-] af I. Flod, især

(hvor ikke andet angives) af bet. 2; i visse

ssgr. betegner Flod- vandløb i al alm., iaær

zool. som gengivelse af den lat. artsbetegnelse

fluviatilis (fx., fortiden de ndf. anførte, ssgr.

som Flod-lampret, -negenøje, -niøje^; i en-

kelte ssgr. staar Flod- som modsætn. txl Hav-
olgn. (m. bet. „ferskvands-"), se fx. Flod-
aborre, -krebs ofl. samt ^ -mos, -pil olgn.

II
udeladt er bl. a. ssgr. af I. Flod 2 som Flod-

baad, -bassin, -damper, -delta, -fisk(eri),

-landskab, -munding, -politi, -pram, -rejse,

-rig, -sand, -sejlads, -skrænt, -told, -trans-

port, -vand ofl. -aborre, en. Jt betegnelse

for den alm. aborre (Perca fluviatilis), naar
den lever i ferskvand. Krøyer.I.14. -an-
ker, et. [I.I.2] ^ Scheller.MarO.225. O
-arm, en. (jf. I. Arm 3j). MO. en Flod-
arm af Nilen. Ih-achm.KK.184. -bred, en.
Moth.F236. Holb.Hh.I.109. Byen ligger
ved Flodbredden. JVJensJM.3. -bi^n, et.

(højtid., 1. br.) om (skrænt ved) en flodbred.

•Rigtignok feiled han Manden, og traf det
kneisende Flodbryn.WihtJlJlJoS. (vind-
pustet) døde hen i Flodbrynets Vækst af

tynde Vidier. JPJac.II.3o4. -brændin^^,
en. (fagl.) brænding, opstaaet ved at flod-

bølgen (1) trænger ind i floderne og over-

skyller de grunde partier. Sal.XVII.433.

t -bug:, en. d. s. s. -leje. Bolb.NF.(1728).
1190. -bolge, en. 1) [I.I.2] om tidevandets

stigen: flod (I.I.2). med ustandselig Kraft
rejser Maanen Tidevandets Flodbølge.
TroelsL.XIII.160. Sal.XVII.432.

jf
bUledl.

det ganske ungdommelige Haab om, at

den store Verdens-Flodbølge en Dag vil

stige — og at den da ogsaa vil træffe
vore Strande. Drachm.D.'*XVI. efter Af-
slutningen af Napoleonskrigene kom der
en mærkelig Flodbølge af Barnefødsler.
AdJensen&MKoefoed.Befolkningsforholdene i

detl9Aarh.(1919).17. | ogs. (jf. I. Flod la;
om stor bølge i eU. stigning af havet p. gr.

af vulkansk udbrud, storm olgn. Scheller.

MarO. 2) [1.2] ("CD, nu 1. br.) bølge i en flods

vande. 'Flodbølgen leged i Aftensolen rød.
EauchJV.42o. Goldschm.V.177. -dal, en.

HauchJVJSOo. | (geol.) dal, som er dannet

af smeltevandet fra isbræer. TJssJDanmGeoU
255.
flodde, V. se Hl. flode.

Flod-delfin, en. (zool.) navn paa en
gruppe delfiner, som lever iAmazon-, Ganges-
og La Platafloden (Platanistinæ). BøvPJL.
132. SaUV.924. -dife, et. [I.l eU. 2]

(fagL) dige, der skærmer lavtliggende land
mod oversvømmelser af en flod (SaL'VIJ64)
ell. (nu næppe br.) mod havets ^igen (VSO.).
-der, en. p.l.2] (fagl.) slusevort i en sluse,

der beskytter imod flod. OpfB.U.242.
I. Flode, en. se Flaat
II. Flode, en. se I. Flaade.
III. flode, V. [>flo-d3] (^flodde, floe. VSO.,

jf.Esp.77). -ede. (afl. af I. Flod I.2; jf. bomh.
10 floa, oldn. floa samt fløde; nu især dial^
om tidevandet: stige ved flod; blive flod
(mods. II. ebbe, faJde (3.i);. Ved Nordsøen
floder og ebber det. FSO. det floder. ScA«l-

ler.MarO.226. Feia.
IV. flode, V. se II. flaade.

Flode-maal, et. (ogs. Flod-. MothJ"
236. VSO. (ved siden af Flodemaai;. AD
J0rg.NHJ.88. Drachm.GG.23). (ænyd.glda.
flodhe(r)maal, æda. floth(ræ)mal, tid, hvor

20 vandet er opdæmmet, no. flodmaal (og flødar-

maai;, den højde, hvortil havet stiger i flod-

tiden, jf. oldn. flædarmål, d. s. eU. den stræk-

ning af stranden, som overskylles ved høj-

vande; sml. Flø(e)maal; af I. Flod 1(.2)) 1)

(nu næppe br. i rigsspr.; jf.HjælpeO.) hav-
vandets største stigning eU. højde t flodtiden.

VSO. MO. M0UH.II.8L biUedL: »jeg ser
for mit Øje, hvor Hjæmerne pines . .

|

hvor Blodets Flodmaal i Aareme synker,
j

io hvor Ungdommen klynker
|
af Tvivlen

foTtæTt.Drachm.GG.23. 2) (nu kun jur.)

højeste punkt, hvortil vand i møUedamme
olgn. man opstcemmes; ogs.: angivelse af den
højest tilladelige vandstand. MothJF236. (amt-
manden skal) tilsee : om Vandmøllerne holde
sig det lovlige Flodemaal efterretteligt.

Forordn.*^ld.790.§8. Lov'^lil880.§32. Hist
MKbh.IJ.187. 3) (nu kun dial.) det sted

paa strandbredden, hvortil vandet naar ved
40 flod; den del af stranden, der er oversvømmet

ved flod. hun (o: dronning Tinne) vilde be-
graves i Flodmaalet, der hvor Højvandene
mødes med Grønsvieret. ADJørgJfHJ.88
(jf. Feilb.IVJ47). Thorsen.135.

(9 Flod-gud, en. guddommeligt væsen,
der tænkes at beherske (undertiden ogs.: bebo)
en flod (som en personifikation af floden).
VSO. Hauch.SD.J.70. SaVVin.255. GJ

-gudinde, en. overnaturligt, kvindeligt

50 vcesen, som tænkes at leve i en flod; najade.
HolbJ*aars.l89. *l Gangesflodens Bølger
(vU jeg) ned mig kaste. | Da slumrer jeg
i Flodgudindens Arme. PalM.TreD.166.
-guld, et. (nu næppe br.) guldstøv, der ud-
vindes af flodsand. BriinnichJMJ.87. MO.
-harpiks, en, et. se Flaadharpiks. -hest,
en. {gengivelse af gr. hippopotamos; 7/. Aa-
hest (u. n. Aa i; samt Elv(e)-, Nilhest)
tykhudet hovdyr, der lever i og ved floderne

60 i Afrika; Hippopotamus amphibius. Holb.
JHJ.95. VSO. *Flodhesten pruster | mellem
kæmpehøje Siv. .EtcAJJ.95. (han gik) støt-

tet bagover og hældende mod Stokken,
pustende som en Flodhest. JFJen«-4J!Z.
284. B0vP.JI.334. -hjome, et. [I.I.2] (sj.)

i udtr. vinden er i flodhjømet o: kommer

7«*
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fra en saadan kant, at den forøger den sti-

gende flod (1.2). SkVid.VI.155. -holt, et.

seFlaadholt. -hojde, en. [I.I.2] 1) (l.br.)

vandets højde under flod. (Holland) ligger

flere Fod under Havets Flodhøide. Andres.

Klitf.70. 2) (fagl.) forskellen ml. vandstanden
ved ebbe og flod. Scheller.MarO.236. -il-

der, en. (zool.) dyr af maarenes familie,

der lever i og ved floder (Putorius lutreola

ofl.). BøvP.1.668. Sal.XII.134. -krebs, en.

(zool.) navn paa familie af krebsdyr, der i

alm. lever i floder og ferske vande, Astacidæ;
især om den alm. krebs, Astacus fluviatilis.

VareL.(1807).II.110. Lmken.Dyr.459. SaU
VIII.257. -leje, et. (j/.-sengsam^ Aalejej.

Funke.(1801).111.51. paa dine Høie og i

dine Dale og i alle dine Flodleier (Chr.

VI: strømme). Ez. 35. 8. WinkelHorn.Overs.
afSaxo.II.(1898).323. -læbefisk, en. Jø
navn paa tropiske fersk- og brakvandsflsk, der

minder om kebeflskene (Cichlidæ Chromides).

B0vP.III.l6O. SaUVlII.258. CP -lob, et.

en flods løb, især m. h. t. retning og bredde; ogs.

d. s. s. I. Flod 2. Kraft.(MO.). (en) By læn-
gere nede ved Flodløbet. Goldschm.VI.247 .

Tænkemaadernes Historie er afsat som
Flodløb paa et Kort. Brandes.NG.259. Flod-
løbet (blev) saa smalt, at Skoven lukkede
sig ovenover ået.JVJen8.Sk.58. -maal,
et. se Flodemaal. -maaler, en. [I.I.2]

(fagl.) instrument til at maale vandstandens
højde med. Aller.II.135. -mos, et, en. (nu
næppe br.) d. s. s. Brandmos; kildemos. HC
Lund. Samler. II. (1804). 203. -musling:,
en. (zool.) musling, som lever i floder (jf.

-perlemusling;. Sal. XVII. 1048. -myg,
en. (zool.) en familie af fluelignende myg
(Simuliidæ); kvægmyg. Frem.DN.723. -net,
et. (især fagl.) betegnelse for en flod m. alle

dens tilløb. Sal.VI. 704. (han vilde) være
gaaet til Grunde . . i Gangeslandets Yloå-
net. Tilsk.1907. 113. -perle, en. (fagl.)

perle fra en flodperlemusling. nu er Flod-
perler sjældne Rariteter. BøvP.III.336.
-perlemnsling, en. (zool.) skandinavisk

ferskvandsmusling, i hvis skal der kan flndes

smaa perler (Unio margaritifera). BMøll.
DyL.III.31L BøvP.III.336. -pil, en. 3^

en slags pil, der vokser ved ferskvand, Salix

nicana Schrank. OGPetersen.Træer ogBuske.

(1916). 91. -sanger, en. Tff- en art rør-

sanger, Locustella fluviatilis. Sal.XV.430.
CP -seng, en. (efter ty. flussbett) flodleje;

flod(løb). *Da skildtes Flodens Bølger ad
. .

I

Flodsengen blev saa tør og flad
|
Som

aldrig under Tørken. Grundtv.SS. 11.137.

*de vælige Føl . . heniler i Flok til den
herlige Flodseng. irattc;i.SD.I.6.9. SMich.
D0.94. billedl. : Sorgens rivende, fraadende
Elv (havde) faaet slidt sig en Flodseng
ned i hans Sjæl, saa den kunde rinde

hen. JPJac.II.258. -skildpadde, en.

(zool.) d. s. s. Dyndskildpadde. BøvP.1.628.

-slette, en. (geol.) slette ved floders nedre

løb, dannet af aflejret sand og grus. Uss.

AlmGeol.47. f -sted, et. [I.l.i] (æda.

flothstath) sted, hvor vandet opstæmmes (til

brug for en vandmølle olgn.). DL.5—11—1.

-strom, en. 1) [I.I.2] J, strøm i vandet
ved flodens indtræden. Andres.Klitf.30. Schel-

ler.MarO.226. 2) [1.2] O flod (2) m. særligt

hensyn til dens fart (strømmen). *paa Fjel-

det en Bjergsø
|
Bredte sit luftblaa Speil,

fra dens Skjød nedrulled en Flodstrøm.
IIauch.DV.II.75. Flodstrømmen, der farer

10 ned ad et Vandfald. Goldschm.V.112. -svin,
et. (zool.) stor gnaver, som i det ydre minder
om et svin, og som lever i og ved floder i

Sydamerika; kapivar (Hydrochoerus capy-
bara). B0vP.III.68. -syge, en. se Flaad-
syge. -tid, en. [I-l-s] den tid, i hvilken floden

varer; ogs. det tidspunkt, da floden indfinder
sig. VSO. Ebben var alt begyndt, og Sun-
det kan kun befares i Flodtiden. HaMcA.
MfB.140. Krøyer. 11.566. Scheller.MarO.

20 226. -nik, en. JH ulk, der lever i ferske

vande, Cottus Gobio. Krøyer.1.141. Fedders.

FF.68. CP -vej, en. (i best. f.) om flod som
færdselsvej. S. Mørte allene bort med Vog-
nen . . vi andre valgte Flodveien. Bagges.
L.II.140. Danskerne . . drog videre ad
Flodvejene til det sorte Hav. BJIIolm.Dan-
marks Historie. I. (1884). 23. Scheller. MarO.
225. -om, en. \ d. s. s. Fiskeørn. Atidres.

Klitf.205. Kjærbøll.l6.

30 floe, V. se HI. flode.

flo-faldende, part. adj. [II] (bjergv.)

om bjergart: aflejret i floer; om bjerg: be-

staaende af floer. Brunnich.M.91. sa.MN.32.
80.

t Floge, en. {no. floke, sammenfiltret

tot, oldn. floki, jf. sv. dial. flok, shetlandsk

flog; maaske egl.: noget sammenstampet, jf.
oeng. flocan, klappe, lat. plangere, slaa)

(haar)fletning; haarpisk. vAph.(1764).

iojf Haarfloge. smst. \\ d. s. s. II. Flok. VSO.
t floget, adj. (Jf. no. flokutt, samman-
viklet, fuld af knuder olgn.; adj. til Floge)
forsynet m. haarpisk. vAph.(1764).

Inlogse, flogse, se Flokse, flokse.

I. Flok, en. [ilmg] HøysgA.G.46. fit. -ke

ell. (nu dial.) d. s. (smst. Feilb.). (glda. d. s.

(Brandt.BD.II.75. Mand.114), oldn. flokkr,

eng. flock; oprindelse usikker; maaske besl.

m. flyve, jf. II. Flok og Flugt 5)

50 i) et ubestemt (i alm. forholdsvis stort)

antal af (ting ell. især) levende væsener, der

danner en vis samlet Jielhed (især) ved at be-

finde sig paa samme sted (staa, færdes, flyve

osv. samlet); (især mindre) hob ell. skare

(af levende væsener), (ordet er mere dagl. end

Hob, Skare (forekommer saaledes ikke i bibe-

len) og bruges især (mods. Hob, Sværm,
Stime olgn.) om hvad der har ell. opfattes

som havende en vis individuel selvstændighed,

60 ofte m. bibet. af bevidst sammenslutning, fælles-

skab, enighed olgn.). 1.1) (i al alm.) om men-

nesker, (større) dyr (især kvæg og vildt),

fugle olgn. En flok bier (nu hellere: en

sværm (af) bier, en bisværm^ . . fæ . .

heste . . rytere (osv.). Moth.F238. 'bag ved
Sletten leger |

En Flok af kaade Lam.
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Exc.Sh-JIA02. •En Flok af glade Børn
sig til ham trænge frem. BieM. FE. 172.

•Rrigeme . . samled sig i Flokke ved hans
Bo\ig.Oehl.DM.74. »Hist kommer en Flok

|

Karle og Piger | Fra Marken. sa.i.J.87.

Storkene komme i Flokke. fiC^/jd.F7J48.
*0 see den store Flok af brune Daadyr,

|

Der flyver over Sletten. PalM.U.3o8. en
Flok kaade Drenge . . udstødte et Vræl
for at skræmme Hestene. TopsJI1.29. Sva-
nerne søgte ud i aabne Fjorde . . nu deler
Flokkene sig i Smaapartier. £o^a«.J7.8i.
VigMøll.HJ.192. en flok gæs, agerhøns osv. >

(1. br., billedl.:) Vinden foer . . igjennem
Træernes Toppe, ethvert heftigt Pust rev
store Flokke al Løv med sig.EtlarJDV.136.

II (jf. cenyd. fiskeflok; nu næppe br.) om
fisk: stime, (makreler) ere graadige Fiske,
som i talrige Flokke opsøge Sildene og
sluge dem. AFJrni. Naturhist. (1802). 357.
smst.318. H i forb. i flok, samlet (jf. gaa
i samlet flok olgn.); is(gr: samlet i stor
mængde; (i) flokkevis. 'Det mindste Lys
for dem er nok, | Som efter Jesus vandre,

|

Ved høilys Dag man seer i Flok | Vild-
farende de An&e.SalmHjJoS.é. Brors.llo.
•Guds Engle i Flok I synger liflig i Chor.
Grundtv.SSJII.48. jf.: *vMe Fugle, der i

talløs Flok
I
Formørke Luften.HauchJ^Ø.

37. Hostr.VVJ29. (poet.:) »Dine Aar i Flok
henskred, | Du er fra de gamle Dage.
Grundtv.PS. III. 481. gaa i flok med,
overf.: gøre fælles sag med; gaa sammen
med. han gik i Flok med Christi Fjender
for at finde Vejen til Folket. Jørg.VFJ74.
i flok og følge, se u. Følge, tj) (især
tO) m. prægnant bet., om mennesker ell. men-
neskelige væsener. "En meere skiønsom Flok
mand aldrig samled fanåt.HolbJi^P.Bl''.
•Den store hvide Flok (o: de salige for guds
trone), vi see,

|
Som tusind' Bierge fuld af

Snee.jBrors.504. Friis-MøllJnd.75. især om
personer, der danner et fællesskab, en enhed,

ved at høre til eU. have sluttet sig til en visper-
son, aandsretning olgn.; dels om en skare, der
kæmper sanimen (under samme fører olgn.;

i egl. eU. overf. bet.) : trop; skare af følge-

svende, kammerater olgn. *Hans Flok be-
staaer af tyve gode Stridsmænd. OehlJHS.
147. •Vegen er for Overmagt

| liden Flok
til siåst. PlougJJ.04. •Vi (o: de skandinavi-
ske studenter) er kun en Flok (o: en lUle

skare),
| men Folket kommer nok. RichJ.

6. biUedl: •Tommeltot . .
|
Styrer Flokken

(o: de andre fingre) som B.egent. Krossing.
D.11. dels (relig.) om de troende („guds
udvalgte"): 'Hvor salig er den Ulle Flok,

|

Som Jesus kiendes ved. SalmHj.o21.1. •Du
Guds udvalde Y\ok\BrorsJ73. (en) For-
visning om at høre til den lille Flok, der
søgte Retfærdiggørelsens snevre Sti.. Pont.
LPJ.29. jf: *Syng høyt i Skye, Guds Kir-
ke -Flok. £rors. 7. smst.79.

Ij
(l.br.) m. mere

ell. mindre stærkt nedsæt, bet. (i best. f):
mængden; det store flertal; folk i alminde-
lighed olgn. han samle de Indsigter og Fær-

digheder, som giøre ham ypperligere end
hans Medbrødre, og saa betræde han den
Ærens Bane, hvor ingen af Flokken kan
følge hsæa. XordBrun.(Rahb.LBJ.404). jf.:
•Mere skyldfri end den Flok, som bandt
mig,

I
Renere end Hoben, som mig døm-

te ..
|
Staar jeg her, og klirrer med min

LænkeJ>rachmJ).62. skille sig fra flok-
ken, ikke følges med mængden; gaa sin egen

10 vej. D&H. 1^) GJ uegl., om ting (jf. bet. 2);
især i ssgr. som •Paa den rosenstrø'de Vei,

|

Hvor man under Blomster-Flokke
|

Seer de skjulte Slanger ei. Grundtv.SSJ.
495. de andre af Øflokkens Øer (a: om
Sandwichøeme). NaturensV.191o.60.

2) {optaget fra oMn. flokkr, vistnok egl.:

flok (o: mere tilfældig samling) af strofer

(der ikke danner et hmstfærdigt hele som en
drapa); æstet.) oldnordisk digt (skjalde-

70 kvad) uden (inddeling ved gentagne) om-
kvæd (stev). •Ej det gaar paa Drapers
høje Tone,

|
Dog, o, Drotl du Flokken ej

forsmaa. GxundtvæSJII.157. HaaJV.140.
IL Flok, en. [flo^] (nu næppe br. Flokke

(flt. -r): VSO. MO.). flt. -ker eU. (nu sj.) -ke
(MothJ'228. Hauch.VII.498. JakKnuJ)G.
7). {cenyd. d. s., sv. flock(a); fra mnt. vlocke,

jf. ty. flocke, eng. flock; oprindelse usikker;

maaske (jf. I. Flok^ besl. m. flyve, maaske
30 egl. laant fra lat. floccus, tot, fnug; jf. Fnok)

1) (nu 1. br. undt. i ssg. Floksilke^ liUe del

ell. trævl afklæde, hør, uld, silke olgn.; tave;
trævl; fnug. MothJF228. vAph.(1764). VSO.
•Smukt kruse sig . . Skjæggets dunkle Flok-
ker

I
Om Panden og den blege Kind.

GSiesby. Epistel til Corsaren.(1846)J2. MO.
jf.: Denne raa og ujevne Overflade lader
sig allerede hyppigt derved formindskes,
at man med en fiin Kniv borttager Uld-

40 flokkerne og deslige fremmedartede Le-
gemer, (og) derpaa afriver Pappet med pul-
veriseret Fim^^esteenJ'aparbeMeren^1835L
147. 2) (især O, 1. br.) snefnug. VSO.
•Sneens Flokker . . | Bepudre dig den hele
Skoy. SøtoftJ'anthJ28. Som bekjendt falder
Sneen i Polarlandene ikke i adskilte Flokke
som hos os. Hauch.VII.498. 'Deiligt dale
Sneens Flokker

|
Glimrende fra Busk og

TTæeT.Winth.VJ49. et Snevejr, der falder
50 Flok paa Flok. JPJacJJ44. Det sneede

noget, med skraa, drivende Flokke. Jafc
Knu.DG.7. jf.: •Vinterliliernes Flokker

|

Krandse hyppig alt hans brune Haar (9:
hans haar er graasprængt). Bagges.III.43.

IIL Flok, en. [flmg] flt. -ker. {maaske af
Floks ell. af Flok(s)urt u. paavirkning af
Floks; jf. Fjældilok) S( navn paa plante-
slægten Polemaniiim; jakobsstige. Home-
mann.OP.^193. Drejer.BotTerm.264. Lange.

60 Flora.480.

Flok-, i ssgr. afL Flok (jf. ogs. Flokke->
ell. af n. Flok. -flyrende, pari. adj. [I.l]

(zool., l.br.) om fugle: som sædvanlig flyver
sammen i flokke. Alle Duer er af Naturen
flokflyvende med Undtagelse af Hønse-
duen. Malteseren og enkelte andre.CGraw^
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Husduen. (1910). 139. -flyver, en. [I.l]

(zool., 1. br.) flokflyvende fugl. smst.140.

I. Flokke, en. se II. Flok.
II. flokke, V. ['flmga] -ede. (ænyd. d. s.,

no. flokka, sv. flocka (sig), eng. flock; til I.

Flok)
1) samle (levende væsener) i en (især ret

talrig) flok. 1.1) CP i al olm. Flokke (er)

at samle noget i hbh.Moth.F229. *Julen
os flokker paa ny. Molb. (Thiele. Bosenbl.

114). Din Riigdom flokkede endeel affec-

terede Narre omkring Dig. Oversk.Com.I.10.
*Flok de Stærke, Mand ved Mand. Ploug.
1.5. Et løst Ord flokker Menneskene sam-
men, den let kjøbte Seier begeistrer dem.
Kierk.V.150. Han stod frem, fik Ørenlyd
blandt Hoben, flokkede daglig nye Skarer
om sig.KorsørAvisPliil906.2.sp.4. hilledl.:

(Grundtvig) søgte ved Hjælp af Landets
Historie at flol^e et Følge af gamle Min-
der til at deltage i Kampen. TroelsL.BS.
11.54.

II
(sj.) m. obj., der betegner en enkelt.

Livets Larm og Uro . . river Barnet og
Ynglingen ud i det Larmende, flokker
ham om det Køirøstede. Kierk.V. 144. jf:
*Vintren os kalder tUbage igjen |

og flok-

ker Ven og Ven. Ploug.1.153. 1.2) (især 03 j
re/?.; samle sig i en flok; komme sam-
men ell. til stede i et (ret) stort antal.
fuglene flokker sig.Moth.F229. borgerne
flokkede sig sammen ved rådhuset. s»ts^

VSO. *Vikinger sig flokked brat,
|
Lejred

sig i dunkle Nat
|
Om den prude Snække.

Grundtv.PS.1.262. Alle flokke sig om ham.
Heib.Poet.III.487. hvis ikke mit Syn be-
drager mig . . saa begynder LandsfoLket
nu at flokke sig.Hauch.V.138. *Sværmen
(af amoriner) alt flokker

|
Sig rundt om

vort Fjed. Winth.Digtn.136. man flokkede
sig sammen paa Torvene. JBToZs^.F. ^8^. jj

(nu næppe br.; jf. u. bet. l.s) m. præp. til

for at betegne (samlings)maalet: bevæge sig

hen til for at danne (ell. saa at man danner)
en flok; flokke sig om. en stor Mængde af

Foliet flokkede sig til hans Banner. Molb.
DH.I.390.

II
O uegl, til I. Flok 1.3: danne

en tæt klynge olgn. *hvor Blomsterne sig

flokke tykt. Grundtv.PS. VII.1 9. *Hvor Tor-
nene Veien stænge,

| Og Krattet flokker
sig tættest. i2ec/ce.ZZ).58. 1.3) (især [3) dep.

flokkes, d. s. s. bet. 1.2. fuglene . . flokkes.

Moth.F229. *0m Hyrden flokkes Hjordens
Faar. Grundtv.SS.1.33. *Med Riverne Høst-
piger flokkes paa Yang. Ing.RSE.VII.171.
(de unge piger) holdt sig adskilt fra det
ældre Selskab og flokkedes i en Krog.
Gylb.B.20. Medarbeidere vilde flokkes om
ham. Kierk.V.51. *En ensom Vandring ej

staar os an, | vi flokkes flux, hvor mø-
des vi "kan. Sostr.SD.II.143. ||

(nu næppe
br.; jf. u. bet. 1.2J m. præp. til for at betegne

(samlings)maalet. *hele Skarer
|
Flokkedes

til Byens Havn. TBruun.Ss.20.
||
O uegl,

til I. Flok 1.3. *Lad Skyer kun flokkes jevn-
ligt paa vor Himmel. Ploug.VV.II.28.*HvoT
Syren flokkes om Bøgens Fod

|
i Skoven

dybest inåe. Bich.1.49. 1.4) (sj.) perf. part.
flokket, brugt somadj.: som danner en
flok, gaar i flok olgn. (jf. Kalk. 1. 564).
*naar Folket bestandig som flokkede Faar

|

efter Hyrden i trippende Smaalunte gaar.
Drachm.LK.14. overf. (jf. u. I. Flok 1.2 slutn.

samt Dusinmenneske olgn.): tilhørende „den
store hob", 'iflæng kan de Flokkede gilje,

|

de Enestaaende finde kun En. Gjel.Br.49.

10 2) t intr., d. s. s. bet. 1.2. Høysg.S.223.
III. t flokke, V. -ede. (sv. flocka sig,

fnugge, (om tøj:) blive laaddent; til II. Flo&
om tøj, hvis traade slides løse ell. falder af:
flosse; fnugge. Moth.F229. Silketøi med
ophævede Blomster vil gierne Hokke.VSO.
Flokke-, i ssgr. ['flmga-] af I. Flok 1

(jf. Flok-j som udtr. for, at noget forekom-
mer i (talrige) flok(ke). -dyr, et. (sj.) jf.
(overf.): en Flokkedyrsmoral, som fast-

20 sætter det som en Dyd, der hæmmer den
stærkes Yseikst.Starcke.VK.94. -faar, et.

(landbr.) betegnelse for faar, der holdes løs-

gaaende i større ell. mindre flokke enten i

indhegninger ell. vogtede af hyrder. LandbO.
11.107. -lam, et. (landbr.; jf. -taar). Landm
B.II.308.

I. flokket, part. adj. se II. flokke 1.4.

II. flokket, adj. {til II. Flok 1 ; bot., nu
næppe br.) om plantes haarbeklædning : hvis

30 uldhaar findes pletvis ell. i tjavser (floccosus).

Drejer.BotTerm.l 73.

Flokke-tal, et. (nu 1. br.) i forb. i

flokketal, i flokke; i stor mængde; i hobe-

tal (jf. -vis^. *Mand Fiskene her saae i

Flokke-Tal at spille. Relt.Poet.21. *See Fug-
lene i Flokketal,

|
I Luftens viide Sommer-

Sal. S<Mfc.68. Grundtv.Udv.III.290. de Lyk-
kejægere, der i Flokketal omsvævede
hende. Kaalund.MB.1.80. -vis, adv., subst.,

40 adj. (sj. flok-. Storm.(Rahb.LB.I.572). Oehl.

BG.188). 1) som adv.: (fordelt osv.) i flokke;

ogs.: hver flok for sig. Moth.F229. *Nu
Aserne flokviis | Valhallas Hvælvinger

|

Stolt toTlaåe.Oehl.BG.188. i Legetiden,
da Fiskene om Dagen flokkeviis fare om
imellem hinanden i Vandfladen. ÆFJms<.
Naturhist.(1802). 318. Drabanterne . . stod
flokkeviis i fuld Rustning. Grundtv.Saxo.
III.185. Vor almindeligste Terne . . yng-

50 ler flokkevis paa lignende Steder som
Hættemaagen. Frem.Z>iV^.4i^. man kan se

(papirsnekkerne) i stille Vejr flyde flokke-

vis om. NaturensV.1914.220. Feilb. || uegl.

(jf. u. bet. 2): i talrige flokke; i massevis.

*flokkeviis faldt Fienden for min Fod.
Pram.PE.8. 2) som subst. i forb. i flokke-
vis, d.s. (især uegl). Rahb.Tilsk.1797.702.

i Flokkeviis gik (man) i Klostret. jKier/t.

11.294. (jf. 1. Flok 1.3:; satiriske Udfald
60 i flokkevis om Kongen af Prøjsen. Bran-

des.VI.667. smst.VII.603. (nu næppe br.:)

*Gratulatser allerede |
I hele Flokkeviis

kom an. ChrBorup.PM.458. 3) (sj.) som adj.:

som hører til (udelukkende er knyttet til) en

(vis) flok ell flokke, jeg stod ganske uden-
for den parvise eller flokkevise Fortrolig-
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hed, som mine Kammerater dyrkede.
KLars.AE.25.
Flok-klæde, et. [II.l] (nu næppe br.)

klæde, fabrikeret af flokuld. VareL.(1807).

1.341. -lærred, et. [II.l] (fagl.) en slags

paklærred, lavet af hlaargam. YareL?233.

t -rodt, subst. [n.l] højrød farve, der faas

af den afskaame luv fra skarlagensfarvet

klæde. VareL.(1807)1.341.
Floks, en. [flmgs] flt. d. s. ell. -er. (fra

gr. phlox, lue, ild; besl. m. Flegma; jf-Ul-
FIoK, Floksurt) 2( plante m. stærM røde

blomster (tilhørendepotemoniaceemes familie),
der dyrkes som prydplante; flammeblomst

;

PMox L. Schaldem.HB.Il.430. »En Blomst,
der ikke gløder

|
Som Nelliker og Phloxer.

Becke.GND.114. *Duft af Roserne og af

Floxene. Børd. Købstad- Idyller. (1918). 136.

*(agenten) kører sin Gig med fyrstelig

Glans
I

(i Knaphullet blusser en Floks).

Bergstedt.HE.161.
I. t Flok»e, en. (ogs. Plog:se;. flt. -r.

(no. flogs(a), flugsa, færøsk flogsa, j/. sv.

dial. flokks, ustadig person; af II. flokse;

maaske kun no.) flane; tøjte. Et Fruen-
timmer, som (flokser), kalder man . . i

Norge en Flogse.vAph.(1764). Flogse (eU.)

Floxe . . Siges med Foragt om et Fruen-
timmer, som ved sin usømmelige, flyvende
og frække Gang og Adfærd giør sig mis-
tænkt for at løbe efter Mandfolk. Saa-
danne Flogser er her nok af i Byen. VSO.
II. t flokse, v. (ogs. flogsej. {no. flogsa

(flugsa), tumle, føjte om, optræde letsindigt

og usømmeligt, færøsk flogsa, vifte for vin-

åen, rende om, føjte, sv. dial. fluks(a), vimse;

jf. no. flugsa, pjalt, dusk, snefnug, flyvende
gnist; besl. m. Flugt, fluks, flyve; maaske
kun no.) gaa usømmeligt; føjte om.
vAph.(1764). Om Aftenen seer man hende
at løbe og flogse med Mandfolk.FSO.
Flok-sUke, en, pi.l] {ænyd. d. s., jf. ty.

flockseide samt Flossilke ; fagl.) d. s. s. Flo-
retsilke. Eallager.93. (et spændebaand) be-
syet i Roser og Ranker med . . grøn Flok-
silke. JP/ac.J.i55. »Et Kast med Nakken.
Som Floksilke føg |

det maegtige Hår fra

Panden. BlaumAH.213. Sal.XV.1093.
Floks -urt, en. fFlok-. Moth.F228).

{cenyd. floksurt, sv. flocks(Qrt), jf. sv. floe-

kel i sa. bet. samt flockort, fodangel, Cau-
calis; m. h. t. første led jf. (?) no. plantenavn
flok(k) (Aasen. u. Floke („kvast", „dusk");

jf. SV. hundfloka olgn.); muligvis paavirket

af ty. flockenblume (jf. II. Flokj, navn paa
knopurt, Centaurea; jf.in..F\6k, Floks; nu
næppe br.) 3( hjortetrøst, Eupatorium canna-
binum L. JTusch.85. vAph.NathJI.433.
Flok-tapet, et. [II.l] (nu næppe br.)

en slags laaddent papirstapet, tU fremstilling

af hvilket der anvendes flokuld; fløjistapet

(jf.VareL.^233). VareL.(1807)1.341. Lar-
sen, -nid, en. [II.1] 1) t uspunden uld,

som er kartet og renset. Moth.F228. 2) (fagl.)
den i alm. gule ell. brune, urene og ujævne
uld, der falder af ved kartning og kæmning

af uldgarn eU. ved overskæring af klæde (jf.
-tapet;. HaUager.125. VareL.(1807).L341.
VareL.^233. -urt, en. se Floksurt. -vis,
adv. se flokkevis.

Flo-las, 6t. (nu næppe br.) d. s. s. II. Flo.

SAbildgaard. MøensKlint. (1 781). 23. Nogle
haarde Lerboller og Skiver-Arter . . ud-
giøre paa sine Stæder i Bjerg-Egne be-
tydelige Floe- eller Yløtz-Lag. Briinnich.

10 M.76.
Flom, en. ["flrnm'] flt. (l.br.) -me (E

Brand.S.23.124. SaabyJ). (ænyd. d. s. (i ssg.

flomsav. Kalk.Y.255), jy. flom, skum (paa
gryde, hav), brænding, tæt græs- ell. moslag
paa mark ell. mose, no. flaum (østnorsk flomJ,

oldn. flaumr, strøm, oht. floum; tU oht. flou-

wen, skyUe; besl m. flyde; jf. I. Flomme;
bet. l(-2) er laant fra no. (jf. SorøSaml.IIL
86))

20 1) (nukun O) oversvømmelse ell.vand-

flod; især om floders (elves osv.) stærke strøm

og oversvømmelse i tøbrudstiden. Moth.F239.
•Alt hvad Bonden skatter

|
Af voldsomFlom

var fiendtlig skyllet hen. Zetlitz. NH. 35.

Rahb.NF.1.77. MilTeknO.76. Aaen Vimur,
hvis Flom steg og steg. Bosen6.7.509. det
er desværre ^in ved Regn og Flom (fos-

sen) tager sig seværdig ud. IllTid.^°f*1873.

267. Det begyndte med usædvanligt tid-

30 ligt Tøvejr og Flom oppe fra Bjærgene,
Floderne gik over deres Bredder endnu
inden Isen rigtig var brudt op. JVJens.
Br.224. i sammenligning (jf. bet. 2s): *(den

røst) der svulmede frem som en rivende
Flom. Ploug.Il.77. billedl. (jf.bet.2): (Ili-

adens vers) flyder frem som en opsvolmed
Flod, allestæds i Bevægelse . . vi føres bort

ved Flommen af Versene. SorøSaml.IIl.86.

det (er) ufornuftigt at ville prøve paa at

40 dæmme for Flommen. Hejmdal.^yil869.1.
sp.2.

2) overf. anv. af bet. 1. 2.1) CP om strøm-

mende vædske, (fremadvældende) vandmasse
olgn.: strøm; flod (3.i). *Hans Ryg var
vendt mod Havets Flom. Lemb.ByronJI.
133. *Lægedom der boer i Luftens Strøm-
me, I i Havets Flom. Bich.IL 139. Man
kunde der se hele strømme af øl og yin,

som, da karrene søndredes, vandede jor-

50 den med en vældig flom. PKierkegaardAr-
noU afLybeks Slavekrønike. (1885).283. (blo-

det) laa i en Flom rundt om ham. AErslev.

Ømeklippen. 11.(1907). 123. jf. Blodflom.

2.2) O om (fremstormende) folkeskare, (frem-

vældende) lys olgn.: strøm; flod (3.2).

•Uhæmmet bredes Kampens Flom,
|
og

Drønet høresVerden om.Ploug.IL133. •vort

lette Fartøj vippede i Maanelysets Flom.
JVibe.Konkyljer.(1919).13. jf.: •Haaret som

60 en Flom |
ruller paa hans Bringe ned.

Drachm.M.33. samt: •Vaarsol koml
|
Smelt

os om
I

til en kraftig Folkeflom. jBicA.

1.265. 2.3) om hvad der frembringes i uaf-

brudt, overvældende mængde: strøm; flod
(3.3). Hurtigpressen med sin rivende Flom
af Dagsnyt. Bøgh. (DagNyh.^'li 1879.1. sp. 3).
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den homiletiske Literaturs rivende Flom.
TheolTidsskr.1896.S06. || i talespr. næsten
kun om flydende, ordrig tale: (ord)strøm.
Møller tordnede i en Flom af Ord mod
Selvopgivelse og Forsagtheå. Baud.G.413.
en Flom af voldsomme Ord kogte ham
i Struben. Font.FL.133. 2.4) (I hr.) om en
stor (overvældende, bugnende) mængde; flod
(3.4). *I Lænestolens Pude-Flom . . |

den
gamle Tfoldheks smiler, Font.F.II.305. den
tykke Tegnebog . . bugnede af Sedlernes
Flom. Muusm.PS.9. jf.: *hos dig der gives
Overflod af Glæde,

| og i din Højre Lif-

ligheders Flomme. EBrand.S.23.

3) (dial.) sumpet ell. sid jord; sump;
eng(bund); mose. jeg sank igjennem
den gyngende Flom, dybt ned i Mosens
Dynd. HCAnd.VI.384. Udskiftning af Mar-
kerne, Inddæmning af Flommen . . optoge
nu Alles Sind. FalM.IL.1.9. MO.

j|
i best. f.

Flommen, brugt som stednavn for en ud-
tørret mosestrækning ved Sorø. Philosoph-
gangen . . den deilige, eensomme Vei
langs Søen og Flommen. lifCAwd.FJI.64.
Bagger.1.74. Schand.0.1.78.

I. Flomme, en. ['flcoma] flt. -r ell. (sj.)

d. s. (Schand.SD.197). {sv. dial. flomm(a);
fra nt. flom, flomen (sidste form egl. flt;

mnt. vlome^, hty. flom(en), flaum(en); jf.
(i sa. bet.) no. dial. blome, jy. blomme,
plomme, ty. dial. blume, pflaumen; vist

egl. sa. ord som Flom (grundbet.: hvad der

flyder ovenpaa)) samling af fedt ell. talg,
som findes i visse dyrs (og fisks) ind-
volde (omkring nyrerne); især om fedtet
i bughulen hos svin, hvoraf der udvindes
svinefedt; ister; nyrefedt Moth.F239.
(de) Udskar Bovene først, og omviklede
disse med Flommen. Bagges. NblD. 109.
Flommerne af . . Giæs afsmæltes til (fedt).

VSO. I denne Sild , . er en ypperlig
Flomme, smst Grisene var endog saa ma-
gre, at der i Regelen kun var et Par Pund
Flomme i h.xeT.Feilb.BL.36. FrkJ.Kogeb.
239. jf.: I bævrende Flommer laa Flæ-
sket den (o : en gris) hen ad Siderne. Aakj.
VF.ll.

II
(s^.) m. h. t. mennesker (jf. Flomme-

hindej. Bierne havde trukket af en død
Mands Flomme, og dermed smittet deres
Kager. Grundtv.Saxo.I.l 75.('?'/'.Flommesild :)

*„Huner da sikker paa Helvedes Ild?" |

—
„Ja ryges hun skal som en hollandsk Sild

|

med samt sine fede Flomme.'' Schand.SD.
197. \\ \ overf.: fedme; overflod. *Kjiap-
maal hos en From er bedre

|
end de Ondes

rige Flomme. EBrand.S.67.
IL (9 flomme, v. ['flmms] -ede. {no.

flauma; afl. af Flom) om strøm, vand olgn.:

strømme over sine bredder; strømme
voldsomt af sted. *(fossen) pidsker i Søen
sine flommende Flokke. iJicA.JiI.i86. vå-

ren bryder i isen, så der kommer løsning
i den . . på alle kanter buldrer og bræk-
ker og bruser og flommer (det). FrHamm.
Nordens ældste digt(1876).48. Sneen smel-
tede, Aaen flommede over sine Bredder.

ZakNiels. (Ude ogHjemme.lS78/79.80.sp.2).
billedl. : Gevandterne flagrer i "Vinden eller

flommer som Vandfald. FFed.-B. 75. uden
konkr. bet. (jf. Flom 2) : vor Tids Luft, der
bringer Fattigdommens Strøm tU atflomme
stærkere end sædvanlig. VMunck. Fattig-
dommen iKbh.(1868). 40. *Lad din Harme
mod dem flomme,

|
lad din Vredes Brand

dem mødel EBrand.S.126. Fra blomstrende
10 Marker og Enge flommede den moderlige

Jords Fedme (til) Menneskenes Børn. Pont.
LP.VII.o. (jf. III. flode:j Historien har
sin Ebbe og Flod ligesom Havet og lader
alt, hvad der er nyt, flomme op og det
gamle tage a.i.VilhAnd.Erasm.II.33.

IIL flomme, v. ['flmma] (til I. Flomme
(j/. II. flommetj; s/.) være fuld af flom-
me ell. fedt. *den fede Lykkegud,

|
hvis

nøgne Mave flommer. SMich.B. 15. Hun
20 burde straffes, tugtes, tæves med en flom-
mende Spegesild Uge i Ansigtet burde hun.
TomKrist.LA.8o (jf. Flommesildj.
Flomme-, i ssgr. af I. Flomme, -fedt,

et. Ludv. -liinde, en. (anat, nu 1. br.)

bughinde, peritonæum (jf. Isterhindej. Moth.
F239. Anat.(1840).II.435. -sild, en. Y be-

tegnelse for særlig fede sild. Levin. Hage.^
692. -svin, et. (landbr.) fedesvin; (foragt.)

om (fed) person : saadan et gammelt over-

so mæsket Flommesvin. Aakj.B.38.
\. CP flommet, adi. [iflcoma^] {afl. af

Flom (2.3), maaske m. tilknytning til I. Flom-
me, n. flommet; l.br.) om tale olgn.: som
fremsættes paa en vidtløftig, svulstig
ell. overfladisk maade. Du vil ikke høre
noget om noget Ædelt her. Vi kan ikke
udstaa de flommede Oxé..Drachm.F.I.17,
Udfordringer, Paastande, vittige Bemærk-
ninger, flommet Nonsens og skarpe Ci-

Aa tater, smst.33. Hans Kærlighed til sit Land
er . . ikke saa svulstig og flommet, som
Fædrelandskærligheden hyppigst fremtræ-
der. Riget.^ysl913.2.sp.5.

IL flommet, adj. ['flcomd^] {afl. af 1.

Flomme; sj.) fuld af flomme ell. fedt; (me^
get) fed. *Tyres og Bukkes |

Flommede
Bove. Bagges.NbW.55. 'Fyldebøtten,

|
der

flommet, uden Blu, |
med tykke Kæber

gnasked
|
et Dueben itu, AaBemt8en.Klin-

50 tenogHveden.(1914).67.
Flom-saT, en. [1] {ænyd. d. s.; no.) sav-

værk (i Norge), som drives af vandet fra en

elv, fos olgn. i flomtiden. Solb.DH.II.272.
CP -tid, en. (1. br.) tiden, da flommen (1) ind-

træder. MO. TolderlFraSyd ogNord. (1876)^
132. TroeUL.1.36.
Flonel, et. [floinæl, ogs. -'næl'] (nu 1. hr,

Flanel {iiB}n3iWf\vAph.(1759). VSO. Panum.
211. VareL.^233). flt (i bet forsk, slags flo-

60 nel) -ler [-inæl'ar] {sv. flaneU, ty. flanell,

eng. flannel; laant fra fr. flanelle, dim. til

oldfr. flaine, uldtøj; maaske egl. et keltisk ord)

et lærredsartet ell. kipret vævet uldent stof,

ruet (opkradset) paa retten, ingen maa svøbe
døde legemer uden i iloneU. Holb.DNB.
707. Floneller og Sarger af een, to, tre og
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fire SlsigsCovdevLreT^dr.^'/d?62£pJl. Him-
melen (blev) paa eengang saa sort som det
sorteste Flonel. Etv.VI.80. »Lad os med Fla-

nel itide
|
Stærkt ham gnide. HeibJPoet.X.

159. Hans Stemme var yderst langsom,
klangløs. Han talte, som var han foret

med Flanel indvendig. HKaarsbJil.47. jf.:

en Flanelstrøie. flaucA.FJ.73.
I. Fler, en. {cenyd. d. s. i bet. „gulv", sv.

no. dial. d. s. (gulv i kostald, grebning), oldn.

florr, eng. floor, ty. flur, eng, mark, forstue;

besl. m. flad; mi kun bomh^ den plads i en
stald (gulvet bag ved baasene), hvor gødningen
ligger; grebning. Esp.??. Saa gav de siff

til at muge Kostalden, Pelle skrabede ned
under Køerne og fejede efter i Floren.
AndNxJ'EJ.57. han tog Proppen af og
lod Brændevinen løbe langsomt ud i Flo-
ren. smst. 286. sa.MS.14. Bomh. Samlinger.
XI.(1917).lo3.

IL Flor, en (Holb.Anh.82. OeU.L.II.
176. Brandes.VII.o97. Saaby/) ell. (nu alm.)

et (ECAnd.V.33o. JPJac. 1.261. Drachm.
UD.224. jf. Blomsterflor;. [flo-V] Eøysg.
AG.35. uden flt. {ænyd. d. s.; gennem ty.uor

(jf. oldn. flur, eng. flowerj fra lat. flos (g^-
floris^, blomst; jf. Flora, florere. I., H. Flo-

ret, Floskel)

1) m. koU. bet. 1.i) stor mængde af (fro-

dige, farverige) blomster; blomsterflor.
Moth.Conv.F77. »Hvilken Flor

|
Af sieldne

Blomster! See, de høie Palmer. flrrJX.
296. Heden stod med blomstrende Lyng,
et mylrende Flor. HCAnd.VII.118. en om-
hyggelig pleiet Flor af enhver Aarstids
Blomster. CBemh.Xdl3. "vidt Du spreder
Rosers Flor

|
udover Gxzxen. Drachm.SB.

49. Vinterens lange Mørketid oplivedes
ved en blomstrende Flor inden lune Døre.
DanmHavebr.732. om isblomster: »Den fy-

ger alt, den hvide Snee ; |
Undtagen Isens

Flor paa Rude | BUer ingen Blomster
meer at see. Bagger. 11.431. \J>) fO, især

poet.) biUedl. ell. overf.: stor og ypperlig
samling af noget; rig (og skøn) mængde.
*dine Børnebørn, den hulde Flor. OehlX.
11.176. *Et Sted, hvortil sig i Tanken bin-
der

I

Den rigeste Flor af gamle Minder.
Heib.Poet.IX.248. *En Flor af Elskovstan-
ker søde

I

Da spirer OT^.Winth.III.176.
Under sit Schweizerophold lærte Nietz-
sche en Flor af interessante Mennesker
at \ende. Brandes.VII.o97. Af Damer var
her i Kirken et helt Flor. ThorsøeÆM.39.

II (^3-) blomst (en) (2a); elite. *Ridder-
skabets Flor holdt Ysigt. Ing.BSE.VlJ31.

2) om (rig, frodig) tilstand. 2.1) blomst-
ring (1); blomst (3); næsten kun efter præp.
i, især t udtr. staa i ('fuld(t) olgn.J flor,
{efter lat. in flore esse) blomstre (frodigt);
staa i blomst. Hækkentræer, hvis hvide
Blomster stode nu i fuld Flor. Suhm.II.216.
•Et Blomster brækkes tit, midt i sin For-
aars FloT.Wess.240. *Lad Marken yndig
staa

1 1 Flor og Grøde ! Grundtv.SS.IV.367. de
fyldige Rosenhækker . . stode i den yndig-

ste FloT.HauchJIl.385. *Planten pranger
i sin fulde Flor. Kaalund.202. biUedl: *l

hver Barnesjæl paa Jord
|
Har Du lagt en

Kjærne
|
Til en Blomst med himmelsk

Flor. Ing.BSE.VIl.244. 2.2) O overf: god,
fortrinlig, lykkelig tilstand; højeste
udvikling; trivsel; blomstring (2). Moth.
Conv.F77. (Augustus) arbeydede (paa at)
bringe boglige Konster i Flor. Holb.Herod.

10 101. vor Commerces (o : handels) Gang og
Flor. OeconT.IV.9. Poesien havde naaet sin
høieste Flor. Heib.Pros.III.84. Mænd, som
. . virkede for deres Fædrelands Flor, for
dets Industri, Handel og Omsætning. Gold-
schm.IIJ.8. ofte i udtr. som i fuld(t) eU.

rig(t) flor: 'Alt det som kand en Mand
til Kiærlighed forbinde,

| Det er i fulde
Floer hos denne Møe at hnde. HeltJPoet.
54. skjønne Kunster og alskjøns Vidskab

»blomstre der i fuld Flor.Winth.VIII.188.
i Egnen, hvor den landlige Gjæstfrihed
stod i fuldt Flor. Schand.0.lJ226. sletopførte
Spekulationskasser (o: huse), som vor Nu-
tid kan prange med i saa rigt et Flor.
Drachm.VT.259. da han døde, efterlod han
sin Forretning i fuldt Flor. IstedMøller.
Andegaarden/1905).22.

fl
(nu næppe br.) om

livets bedste tid; „den bedste alder" (jf.
Blomst 2.3^. Hånd ståer i sin beste flor.

30 Moth.F229. *(han) var . . i Alders beste
Floor. Holb.PaarsJ.83. „De seer just heller
ikke gammel ud." . . „Nei . . jeg er i min
bedste Flor." Heib.Poet.VI.298.

3) {efter sp. flor (fina, prima), bedste sort;

T) betegnelse for cigarer af bedste sort.
OpfB.^VI.119.

III. Flor, et. [flo-V] Høysg.AG.35. fit.

(om forsk, slags flor; sj.) -er (TBruunJI.
15). {ænyd. d. s.; fra nt. hty. flor; maaske

40 gennem holl. floers laant fra fr. (flt.) flenrs,

t flours, blomster (ogs.: den fineste (tynde-
ste) slags); jf. H. Floret) 1) løst vævet tøj

m. firkantede aabninger; gaze. MothJ'229.
Der er indrettet Theatrum, Machineme
(o: kulisserne) af grøn Floer. Klevenf.BJ.ll.
Oehl.A.94. (hun) var i lysegrønt Silke med
Flor, store Puiærmer og nedringet. iVans.

FB.45. det blegrøde Flor om Lysekronen.
Stuek.FO.7. VareL.^264. H m. prægnant bet.

50 om et stykke gennemsigtigt stof brugt af da-
mer som slør for ansigtet. MothJF229. hun
(skød) Floret til Side, og Silvius saa et

rynket Ansigt og en vanskabt Næse for sig.

PMøllJ.26?. FeilbJV.147(fx. om brudeslør),

jf. flore. i rigsspr. nu (næsten) kun som tegn

paa sorg: om sørgeslør ell. (sørge)bind
om armen ell. hatten (jf. Sørgeflor^. *Jeg
seer 6 soorte Smaa, Gud veed det mig i

Hiertet skierer, |
Naar de skal sees med

60 Floor og Bai, som man paa Armen bærer.
Tychon/XkS4'>828a.267). »det Flor, | Bag
hvilket Enken græder. EwJI.185. 'Sørge-
skarens Længde tidt bedrager;

| Floret
ofte skiuler Arvings Fryd. FPlum.(Bahb.
LB.II.262). *l har Flor om Hatten I

|
Gud

bevares 1 siig mig hvordan det dog er.

rv. Reatrykt »/7 1922 77
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Heib.Poet.VIL55. Bagger.IIA99.\\^hilledl.,
om hvad der er (ligesom) gennemsigtigt, til-

hyller ell. (delvis) skjuler noget. *Skiulte
Taage halve Norden

|
Med sit Flor saa

brat.Heib.Poet.IX.384. *Igeimem Sommer-
skyers bløde Flor

|
en sølvmat Nedgangs-

sol sin Straalevifte
|
u.åspændeT.SophClauss.

F.7. overf. (ofte m. hentydning til sørgeslør)

:

*den melankolske Smerte
|
Skjulte Solen

med sit Floer. PAHeih.Sk.L306. *Vinterens
Sorger og Glæder nu dølger

|
Glemselens

FloT. Heib.Poet.VIIL287. alt det Andet,
som hun hørte og saå, var som bag et

Flor; det var, ligesom hun blot drømte det.

Schand.TF.1.68. der laa som et Flor af

Vemod over det alvorlige, tankefulde Øje.
sa.F.352.

||
gen. flors brugt som adj. ell.

første led af ssgr. : (lavet) af flor. Oldfux
kommer ind med sort Flors Halsklud.Jffoii!).

Stu.II.lO. min Moder (iførte) mig den
lilla Kjortel, gav mig den Flors Særk oven
over.HCAnd. 1. 18. Pigen (er) selv ikke
nogen Virkelighed, men ligesom de Flors-
Fluer, man sætter paa en Krog. KierkJII.
220. ligeledes dækkede og paa samme
Tid fremhævede nogle sorte Florsærmer
de blændende hvide, runde Arme. Drac/im.
E0.62. Florsgardiner. Jør^.F.57. 2) (fagl.)

luv paa fløjlsvævede tøjer. YareL.^23S.
(jf.VareL.(1807).I.342).if.:Yeå.detviegent-
lige Fløjl frembringes Flordækket ved
Islætten. OpfB.^VII.538 (se endvidere Flor-
kæde, -rending, -skud ndf.). ||

(hat.) over-

træk paa silkehat (jf. I. Flos 2). VareL.^306.
Flor-, i ssgr. [iflo()r-] til IL og III. Flor

(jf. dog -mel, -melis, -sukker^.
Flora, en. ['flo'rB] fit. (især i bet. 2)

-er ['flo'ira'gr] (fra lat. Flora, navn paa
blomsterverdenens gudinde (jf. Oehl. SH. 6.

SaVVIII.263), afl. af lat. Hos, se II. Flor;

jf. Fauna) 1) (bot.) betegnelse for den sam-
lede mængde af plantearter, som findes

(i olm. vildtvoksende) inden for et vist om-
raade ell. (i palæontologien) inden for et vist

tidsrum; et omraades (en tids) plantever-
den. Taxen (Taxus baccata) henføres ikke
til den åa.nskeFloTa..CVaupell.S.51. 'Blomst
ved Blomst mit Øje møder

|
mens jeg

vugger i min Stol: | Havens Flora, just

som Aaret,
|

højest i sin Fylde naaet.

Drachm.SB.33. Poul Møller maatte, hvis
han vilde, have kunnet skildre den hele
fædrelandskeFlora.7ii;i4wd.Pilf.II.^i5.Det
er en Misforstaaelse, at Dyrehavens Flora
skulde være fattig.BøvP.(Tilsk.l921.II.102).

jf.: de oceaniske 0floTaeT.NaturensV.1914.
187. overf. (om isblomster paa en rude):

*Ak, . . paa Vinduet en Flora
|
Trives alt-

for glimrende og smvLkt.Hrz.D.I.216.
||

brugt i (lat.) bogtitler (jf. bet. 2) : Flora Da-
nica d. e. Dansk Urtebog. SPaulli.(bogtitel.

1648). Haandbog i den danske FloTa.Lange.
(bogtitel.1851). 2) (bot. ell. skol.) bog, der
indeholder en fortegnelse over (og be-

skrivelse af) et vist omraades (et lands)

plantearter. Hvidellen . . anføres i Flo-

raerne som et dansk Træ. CVaupell.S.40.
MErist.(HistBot.I.89). jf: Dansk Exkur-
sions-Flora. Raunkiær.(bogtitel.1890). Flo-
ra-bombe, en. (sj.) en slags fyrværkeri-
bombe. *Høit over os en Florabombe
springer

|
Og straaler prægtigt i den

dunkle l>iat.ABecke.l28.

t Floramor, en. (ænyd. d. s., fra ty.

floramor; til grund lat. flos amoris, kærlig-

10 hedsblomst (jf. fr. fleur d'amour^, der maa-
ske skyldes omtydning af gr. amårantos (se

Amarant^ som smsat. af lat. amor, kærlighed,
og gr. ånthos, blomst; sml. navne som El-
skovsblomst (1) og sv. kårleksblomma om
sa. plante) 3( amarant (1). vAph.(1759).
IDJust.Havevæsenet.II.(1774).204.
Flor-blomst, en. [II.1.1 ell. 2.i] (især

gart.) blomsterplante, der dyrkes (i massevis)

som prydplante. VortHj.1114.60. DanmHa-
20 vebr.57. -damask, et. [III«1] (nu næppe

br.) blomstret flor. - d am a s t : VareL.(180 7).

1.342.

\ flore, V. [iflo-ra] [afl. af III. Flor;

jf. II. florere) indhylle i ell. bedække med
flor. (billedl.:) *i Duggens klare Slør

|
Jeg

seer de voxne Børn (o: blomsterne) sig

flore. Oehl.PSkr.1.382.
I. florere, v. [flo're'ra] -ede ell. (nu sj.)

-te (Bahb.PoetF.1.112). (ænyd.d.s.(ibet.2);

30 fra lat. florere, blomstre; jf. glda. florere, ud-
smykke m. blomster, mnt. floreren, fra mlat.

florare; afl. af lat. flos, se II. Flor) I) (jf. af-

florere) i egl. bet., om plante: blomstre (1).

Moth.(Jonv.F78.*EnPlante har sin Tid, hvori
den skal florere,

|
Et Træ sin visse Tid, naar

det skal bære Frugt. Graah.PT.1.204. MO.
mangefarvede Krokus florerer nu iBotanisk
Have. Pol.^^/al922.5.sp.6. \\ nu især m. over-

gang til bet. 2: trives frodigt. Ukrudt i

40 Form af Følfod, Tidsler og Agerkaal har
floreret ]iY\igt.VortLand.^/9l905.2.sp.3. Kun
Plantelivet florerer med dets Følge af

Sange og SommeTfugle. PoU*/tl922.7.sp.5.

2) (især &) overf.: staa højt i udvikling,
anseelse, velstand, trivsel olgn.; blom-
stre (2.1); staa ell. være i flor (især om
virksomhed olgn.; nu sj. om enkelte personer).

jo meere Handel vi driver, jo meer maa jo

Staden floTeTe.E.olb.Kandst.II.1. skulde det,

so Danske Sprogg florere, hvortU Tiderne
allerede den gang tegnede. PSchulz. DS.
Dedic. Saa skal vi ret see Danmark og
Norge florere og blomstre paa det aller-

deiligste.Oeconr.F.98. *Schiønning og gode
Hans Friis, |

Hvis Navne skal stedse flo-

rere,
I

Mens Lærdom og Dyd er i Pris.

Blich.DJl.85. vi (d: haandværkeme) nyde
godt af de høje FamiUer . . Naar de flo-

rere, saa florere vi.Eostr.DD.100. En gam-
éo mel Uhrmager sagde en Gang tU mig • •:

—
Enevoldsmagtens Tid var den bedste. Si-

den den er min Forretning stadig gaaet
tilbage; den Gang florerede den. Schand.

0.11.91. Grosserersaloner, hvortU han, me-
dens han florerede i Studenterforeningen,

var indbudt for at synge Romancer eller
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KovmletteT.sa.UM.42. B forekomme ell.

finde sted i stor udstrækning. Kane-
Kiørselen og Vivat-Prellen florerede .

.

samme Aften studentikos. ZZeren/'.BJ.-2i^.

Vin og andre Drikke, der tog Kedsom-
heden bort for en Tid og førte Tankerne
væk fra . . al den florerende Drøvelighed.
Drachm.EI.123. 'paa denne Tid Snue jo

ækelt florerer. StuckJI.60.

prægtige, gyldne øjne; bladlusløve; guldøje
(Ckrysopa). SaUVlII.270. -kæde, en.
[in.2] (væv.) kæde(traad), der anvendes sam-
men m. den olm. kæde(traad) ved fremstil-

ling af flordækket paa fløjl (jf. -rending^.
OpfB.^VII.o38. C9 -let, ad]. [III.l] *En
Skikkelse i hvide

|
Florlette Klæder. Bøgh.

DJ.84. florlette, hvide Gardiner. Hjemmet.
1912.846. -lærred, et. [m.l] T d. s. s.

II. \ florere, v. [flo're-'ra] (afl. af Hl. lo Floretlærred. VareL.^233. -mel, et. ^f
'"

1. florere; j/"

flore) hære'sørgeflor.' *OvDi Adams Hat
Flor; m. spøg. tilknytning til 1. florere; jf.

hun derpaa vikled Floret . . | Hvorpaa de
steg tU Vogns — han, sort florerende,

|

Hun, med sin hvide Fjerbusk triumfe-
rende. PaZJtfJ'F.52 7.

I. Floret, en. [flo'rB(i] (ogs. Fleuret

[flø-]j. flt. -ter. {sv. ty. florett; fra fr. fleuret
eU. ap. florete, egl.: lille blomst (se U. Florj;

Flors-;. {jf. oldn. fliir, fint mel; efter eng.
flour, mel (sa. ord som flower, blomst), fr.

fleur (de farine), lat. flos farinæ, egl. : blom-
sten, o: det bedste af mel; jf. U. Flor 1.2

slutn.) det fineste hvedemel, beste Sort En-
gelsk Flors Meel . . er for billig Priis at

bekomme hos N. N.Adr."/il762.spJ3. VSO.
MO. Const.Kogeb.232. Farci.»5i 9. -melis,
en, et. {dannet efter -mel; fagl.) støvfint,

navnet skyldes den opr. blomstlignende dup 20 blødt (ukomet) melis. Const.KogebJ203. ->

paa spidsen af klingen; jf. H. Floret) øvel-

sesvaaben, der bestaar af en tynd, i alm. fir-

kantet klinge med en flad, skindklcedt dup
paa enden, og hvis fæste bærer en lUle parer-
plade; fægtekaarde. Floret: Moth7F230.
VSO. MR.1835.24. Sal.WIII.265. Deres
RidderspUl skeede ikke med Fleuretter,
som nu omstunder, men vare blodige.
Holb.Epj^I.396. i sammenligninger: 'Din

Tanden, part. adj. [HI.l] CO dl. spøg.)

omvunden m. flor som tegn paa sorg. Far-
vel 1 hele Parnasset lige ned til vore aller-

sidste Dage ! Lad os hænge vore florom-
vundne Lyrer op i Grædepilene. X)racA»j.

FJ..294. *det floromvundne Ylag. Blækspr.
1893.32. H (jarg.) alvorlig; højtidelig, en
underlig Mand en mærkelig flor-

omvunden Mand. — Han nød aldrig Spiri-
spinkle Rankhed bøjede sig let I og smidig 30 tus. StormP.T.44. -rending, en. \U12\
som en sleben, fin Fleuret. Gjel.B0.ll6
Lantemelyset rammer Telegraftraadene og
faar dem til at ligne hidsigt krydsede
Flenretter. Buchh. UH. 176. billedl.: (Olaf
Poulsen) hugger de Holbergske Sabelhug
som en udlært Fægtemester; Fleuretten
bruger Hr. Mantzius nok saa godtEBrand.
H.125. S

IL Floret, et. [flo'r^d] {ænyd. floret{te),

(vcev.) d. s. s. -kæde. VareL.(1807).I.342.
Flors-, i ssgr. se u. HL. Flor 1 samt u.

Flormel.
Flor-siffte, en. [HI.l] (nu 1. br.) sigte.

lavet afflor. CVarg.Farve-Bog.(1773).2. MO.
D&H. -silke, en. [HI] (fagl.) d. s. s. Flo-
retsilke. D&H. -skad, et. [111.2] (væv.) i

flt.: de iskettraade, der anvendes sammen m.
grundskuddene ved fremstilling af flordækket

ty. florett; frafr. fleuret (jf. mlat. floretum^, 40 paa det uegentlige fløjl (jf. -kæde, -rending^.

afl. af fleur (se U. Flor) i bet. : affald fra
(silke)kokoneme; egl. sa. ord som 1. Floret;
især T, nu næsten kun i ssgr.) d. s. s. Floret-
silke. Silkevæverne forbydes at forarbeide
Stoffer med Floret udå.Forordn.^hl705.§8.
Disse Strømper ere ikke giorte af reen
Silke, men af Floret. VSO. Meyer. U om
forsk, slags tøj, vævet af floretstlke (VSO.
MO.), eU. om tøj, vævet af uld og linned

OpfB.WII.538. -s-mel, et. se Flormel.
-sakker, et. {dannet efter -mel(is); fagl,
1. br.) d.s.s. -Tiiem.FrkJ.Kogeb.301. -vinge,
en. [ni.l] 1) CD klar, gennemsigtig (insekt )-

vinge, lette Libeller, store sølvskinnenae
Nymfer med skjulte Florvinger. JFJcns.
EE.160. 2) (zool.) (især i flt.) om insekt-

orden m. fire klare, ensartede, netaarede vinger
(Neiiroptera). LiitkenJ)yr.^384. BøvPJ.462.

(MothJ'230), tøj m.blomstret mønster (Funke. 30 -irrnget, adj. [DI-l] (zool.) i flt.: (de)
(1801). 1.617) olgn. Floret-baand, et.

[H] ('t Florettes-. Adr.^hl762.sp.6. JBa-
denJ'rO.). {jf. ænyd. florettenbaand) T sim-
pelt, smalt baand tU kantning olgn., vævet
(helt ell. delvis) af floretsilke; ogs. om lign.

baand uden sUke; barattesbaand. vAph.(1759).
VareL.^233. -lærred, et. [H] T en slags

fint, meget løst vævet hørgarns- ell. bomiilds-
lærred; florlærred. VareL.*233. -silke, en

florvingede, florvinger(ne) (2). Aller. II.

140.
I. Flos, et. [flms] flt. -ser. {ænyd. d. s.,

jf. eng. floss, dun eU. fine haar (paa planter),

floss-silk, floretsilke, hoU. vloszijde, d. s.;

maaske fra fr. floche, stump optrævlet tøj,

uldtot (lat. floccus, se u. H. Flok) ell. besl.

m. mnt. vlus, faareskind, hty. flaus, (uld-)

tot, nt. (flt.) fliisen, frynser, fnug) \) \ en
[H] (fagl.) det ved afhaspning af kokonerne eo slags tøj, vævet af silke og kamelhaar, som
fremkomne affald; simplere silke, fremstillet

af silkeaffaldet; floksilke ^jf. Flossilke ). vAph.
(1759). Raff.(1784).163. VareL.^233. Flo-
rettes-baand, et. se Floretbaand.
Flor-flne, en. [m.l] (zool.) slægt af

florvinger m. 4 klare, gremlige vinger og

er glat paa, den ene side og laaddent paa
den anden og er overskaaret ligesom fløjl

('„omtrent det samme som siden kaldtes

Plyds, nu Skæg."FSO.;. Moth.F230. (han
var) iført en tigret Flosses Kappe. BieW.
DQ.IV.268. At klæde sig i Fløiel og Flos,

77*
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o: meeet prægtigen.F50. 2) (haandarh.
ell. dicu.) et ved drikning, syning ell. væv-
ning fremstillet lag (luv) af løkker ell.

(overskaarne) traadender (af uld ell. silke).

Naar Flosset falder af, blive Strømperne
Ikke saa varme. FSO. MO. Mellem hver
Række Flos eller Nopper indslaas nogle
Traade af Bundgarnet (o: ved smyma-
vævning).VortHj.lII1.85. Feilb. Rietz.l5o
(skaansk; ogs. om frynserpaa gardiner olgn.).

jf.: Flosvævning kan være Helflos eller

Halvflos . . Helflos er dækket af Garn-
ender, som er knyttede i "Vævningen .

.

bruges mest tU Gulvtæpper . . Halvflos
har Mønster af opstaaende, iknyttede Garn-
ender paa glat Bund; anvendes til Pryd-
arbejder. OrdbS.

Il
(hat.) overtræk paa silke-

hat, smst. (jf. Floshat samt HI. Flor 2).

3) (koll. ell. i flt.) om løsthængende, udreven
traad(ende) ell. trævl af tøj olgn.; tjavs;
flok (n.l). *Flodser, Fiær, og Pialter.

Bagges.DV.VI.341. Bagges.IV.U9. Flip-

perne flossede lidt i Kanterne, og saa kom
Bapirsaxen og skulde klippe Flosset af.

HCAnd.VI.lll. Taagestumper, der . . var
bleven hængende . . ligesom Flosser af

de natlige Spøgelsers hvide Gevandter.
Font.UE.108. *bliver Næven furet

|
og

Huden slidt i Floss, | da hjælper det som
oftest

I
med Udt Marehalms-Trods. JFifce.

RS.^(1921).80. Rietz.loS (skaansk). overf:
*Havet saa jeg gaa derude, Skyer i Flos
paa Himlen drive. SMich.P.137. Skyernes
grå Flos. Kidde.AE.II.293.

II. Flost, en. se Fløs.

Fies-, i ssgr. af I. Flos ell. (i ssgr. som
Flos-arbejdfe, -garn olgn.: VortHjJIIl.
31.85) af flosse 1 (jf. ogs. Flosse-^; ander-
ledes m. h. t. Flos-feber, -finne, -pulver,

t -feber, en. (efter ty. flussfieber, af fluss,

flyden, flaad; se u. Flaad) d. s. s. Flaadfeber.
vAph.(1764). VSO. f -finne, en. (efter ty.

flossfeder, hvis første led er ty. flosse, finne,

til fliessen (se flydej) (bryst)fi^nne (jf. Flyde-
fie(de)r, -finne), (man) fanger en Fisk . .

skjærer i den ved Siden af Flosfinnerne.
Werfel.Fiskerb.20. -hat, en. (hat. eU. nu
især dial.) høj hat m. luv af uld ell. silke.

naar han de to Gange om Aaret, han eik
tU Alters, var pyntet . . lod han Smeden
barbere sig, laante Kromandens gamle
Floshat og Støvler. Baud. GE.37. VareL.^
306. *Broder, tag Flosshatten frem fra din
Kassel |

Selv gaar jeg Handskerne efter

med Blæk. HSeedorf.I)D.109. Feilb.IV.U7.

II
ogs. om bløde filthatte af plysagtigt ud-

CP Floskel, en. [ifl(Dsg(a)l] ('t Floskul.

HorrebJI.363). flt. floskler, (ligesom sv. ty.

floskel optaget (i slutn. af 18. aarh.) fra lat.

flosculus, lille blomst, tankesprog, dim. af
flos (se n. Flor);- jf. u. Blomst 2.5 samt
forblomme ; nu kun nedsæt.) ord ell. udtryk
(i alm. af en velklingende, blomstrende form),
hvis indhold er uden dybde, tomt ell. urig-

tigt; taleblomst; tom, højtravende tale-

maade; frase; ordskvalder (især i flt),
PAKeib.VS.504:. *hun (ved) med tomme
Flosklers Bram

| at rose selv sit moder-
lige Hu. FGuldb.II.199. (han) greb til den
Udflugt, som for sig selv, at henkaste et
Par franske Beundrings- eller Forundrings-
Floskler. ^iicA. 17. Jfi. Hauch.I.270. patri-
otiske FlosMer. HCAnd.II.174. *Lægeme
har nylig indbyrdes kæmpet

|
Med Flosk-

10 ler og Fraser om de sikkreste Kure.
Drachm.D.94. „Mit Fædreland er der, hvor
jeg har mit Arbejde." . . „Hvor De har
Deres Arbejde! Og det tør De sigel en
saadan Floskel!" EChristians.F.126. Flos-
kel-kræmmer, en. (1. br.; Hauch.VII.
199) d. s. s. CP -mager, en. person, som
bruger mange floskler ; frasemager. VortLand.
^'/2l906.1.sp.2. j/. Floskelmagersvend.
Hostr.FG.16sc.

20 t Flos-pulver, et. (efter ty. fluss-

gulver; m. h. t. 1. led se u. Flosfeber) „Et
lags meget fiint Pulver, som faaes paa

Apothekerne, er af en kryderet Lugt, og
menes af nogle at være tienligt til at be-
fordre Vædskemes Flod fra Hovedet, naar
det bruges som Snustobak." F/SO.

flosse, V. [ifloosa] Høysg.AG.137. -ede»

vbs. -mag. (ænyd. d. s. ; afl. af I. Flos (og L
flosset^) 1) (haandarb.) forsyne (strømper^

30 vanter olgn.) m. flos (2). Moth.F230. flosse

Strømper. vAph.(1759). VSO. MO. Feilb,

Flosning kan udføres over hele Fladen for
Varmens Skyld eller i Mønster, — Striber,

Pletter — til Pynt. OrdbS. 2) «VS0.1802)
til I. Flos 3. 2.1) intr., om tøj olgn.: løsne

sig ell. opløses i trævler, traade olgn.; trævle
(op); blive flosset fji/. HI. flokke;. Flip-
perne flossede lidt i Kanterne. ITC^nd.
V 1.111. MO. Fyrretræets Mangler ere, at

40 det . . let flosser under Høvlen, ofte har
løse Knaster og sveder Harpix.TTo^'n.Te/cn.

449. saa snart (skjortelinningerne) begynde
at flosse, maa de staiferes.VortHj.IIIl.121,
Feilb.

II
(sj.) billedl., om synsbilkde: flosse

ud, faa ubestemte omrids; fortone sig. (han
saa) en Vindfløj, der flossede blødt ud i

Morgentaagen. JTJews. SS. 7. 2.2) (1. br.)

trans.: pille ell. trævle op; rive (noget)

op paa en saadan maade, at det bliver
50 flosset, jeg er en Pjalt, der ikke duer

tU andet, end at flosse Værk paa Seil-

magerens Loft. Etlar.SB.481. Bjærge, som
. . under Aartusinders Forløb oprives .

.

og flosses. MozartCohn.VandringeriE.0Jal-
peme.(1911).18. Faderen flossede Brevet
op. NJeppesen.HH. 100. jf. (billedl): den
onde Tanke laae ham i Blodet, det . . op-
kogte hver lille Bitterhedstrevl, der flos-

sede hans Erindring fra Kammerats-Tiden,
60 dog kunde han i^e snoe Tvinde deraf.

HCAnd.VII.110.
Flosse-, i ssgr. af I. Flos ell. flosse

(if Flos-;, -broderi, et. (jf I. Flos 2^

flosse 1; haandarb.) VortHj.1111.31. -sne,
en. (dial.) tung tøsne, som falder i store,,

uldne fnug. (ræven) er tosset rundt paa
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Maa og Faa med Snuden nede i den fine

riossesne. FleuronJ.30.
I. flosset, adj. ['flcosad (Jf. eng. flossy,

sfcaansA flåssig; a/" I. Flos; y/". flosse) \) (nu
næsten kun haandarb. ell. m. overgang til

bet. 2) om tøj olgn.: besat (forsynet) m.

flos (2); laaaden. *mine flosset Vanter,
|

Som blev knyt til Jule-Fest. Cif.6e^.a/'18.

<iarh.(K1iS4°820.164). flossede Strømper.
VSO. den ræverøde Cylinderhat med nos-
set LvL. Schand.BSJ299. I de finere Klæd-
ningsdele . . det ydre, flossede Lag paa
Mændenes Huer, er der . . anvendt Uld.
SophMuU.VO.347. Balleby.92. 2)«n.Flos3:
besat m. (især ved slid fremkomne) flosser

(navnlig i en kant ell. rand); tjavset;
trævlet; opkradset (især om tøj olgn.).

det mørkegrønne Sirtses Rullegardin med
de flossede og i hinanden filtrede Rulle-

snore. Sc^n<i.LW.^93. det lille Trækors,
som, splintret og flosset i Randen, staar

lænet til en Sten. JLange.III.105. Kunst-
historikere . . paa obskure Kaféer med
flossede Ærmer. JVJens.A.1.59. Knap-
hullerne var flossede. Skjoldb.KH.124. sim-
pelt, flosset Papir. EHenrichs.MFJ.7o. Hun
vaskede op og sled sine rosenrøde Negle
flossede paa . . Bunden i Gryderne. Hjem-
met.1913.327. jeg snublede nede paa den
smudsige Køkkentrappe. Trinene er saaflos-
seåQ.VBergstrøm.H^^ .116. Feilb. jf. (jarg.):

„Hvorledes saa han ellers ud?" . . „Han
er jo noget flosset i Kanten." ^^fl<A<ins.De7i

godeBorger.(1907).14. || CP om skyer olgn. al

den Dis, som den lyse Nat gjorde hvid og
flosset ligesom en løst henkastet, kæmpe-
mæssig Masse raa \]\é..Schand.ÅE.291.
WiedM.351.

II. flosset, adj. {no. dial. flusutt, af no.

flus, flos, skæl, jf. oldn. flosa; besl. m. flad,

n. flaa; no.) besat m. (iiske)skæl; skællet. *3d

Havet lokket ud,
|
I tit besøgte Strøm han

(d: laksen) kildrer flosset Hud. Stockf.(Bahb.

LB.I.170).
Flos -silke, en. (jf. eng. floss silk,

holl. vloszijde samt Floksilke; fagl.) d. s. s.

Floretsilke. vAph.(1759). YortBjJIlJ.29.
I. t Flot, et. \laant fra nt. flot ell. no.

flot (sv. flott) ; sa. ord som Flaad ; jf. I. Flotte,

n. flot) 1) det fede af en vædske (fx.
siwpe), som flyder oven paa og kan skummes

af. VSO. Man spiste saaledes Fisken nu
vindtørret i Luften, nu røget i Røgstuen,
stundom og, især i Oldtiden, uden 3 Kog-
ning, kun dyppet i Flot. Baden. Hist.Af-
handlinger.lII.fl822).2o6. 2) se Flaad.

II. flot, adj. [flmd] flt. i bet. 1 d.s. (Drachm.
STL.239. P(yntJFJ.318), i bet. 2 (sj. i bet. 1,

se ndf.) -te. (t bet. 1 ligesom sv. ty. flott laant

(i slutn. af 17. aarh.) fra nt. flot eU. hoU.

vlot, der egl. er sa. ord som I. Flot (jf. oldn.

koma å flot, vera å floti, sættes, flyde paa
vandet, eng. afloat (oeng. on flotej, flot (om
skU))); i bet. 2 ligesom sv. flott laant i slutn.

af 18. aarh. fra nt. flot (i udtr. flot leven^
elL hty. flott (vist egl. : ligesom flydende oven-

paa, ell.: fri, tUnmden; jf. eng. afloat, rask,

livlig))

1) (især ^) i egl. bet., m. h. t. evne til at

flyde frit. i.i) om skib olgn.: flydende frit
(uden at holdes fast af grunden); klar af
grunden, (kun som præd., især i forb. være,
blive, komme, holde sig, bringe, faa, gøre
flot>. Skibet er flot igen. Moth.F239. Saa-
længe et Skib ikke stikker mere end

10 15 Fod, kan det bestandig ligge flot her.

IslKyst.32. *Er Vraget flot — og ak din
Fader meente, | At det ei længe kunde
stiiSie.Etc.VJ.25. Vi havde megen Umage
med . . Tømmeret, inden vi fik giort det
flot.FiSO. deres Skibe (kom) paa Grund,
uden at det var mueligt . . at faae dem
flotte. Gnmdtv.SaxoJII.232. *Gør Baadene
flotte. SophClauss.VF.210. Scheller.MarO.

jf.: smaa Strømme (af regnvand) sejlede

M bort med Støv, med Splinter og Løv-
stumper, satte dem paa Grund, gjorde
dem flot. JPJacJlJ275. overf.: Der er en
Dialektik . . der aldrig trættet altid er

rede til at gjøre Problemet flot, naar det
er sat paa Grund, kort sagt, der altid

veed at holde Problemet svævende. Kierk.

XIII.207. Der gaar nok et Par Dage hen,
før (det i snedriver fastkørte tog) bliver flot

\g\en..Hostr.JJSJ.12. t.2)tflotvand, vand
20 af saadan dybde, at noget kan flyde deri

uden hindring. Fartøiet var kommet paa
Grund, og det kostede Møie at komme
ud i flot Yanå.VSO.

2) (især talespr.; „næåelt.'' Levin.) m.tabt
grundbet. 2.1) som udtr. for rigelighed,
rigdom, ødselhed olgn. I om livsvtlkaar,

levevis olgn.: som er forbunden med ell. vidner

om rigelighed m. h. t. visse forraad (penge

osv.) og ubekymret anvendelse deraf, offe

40 (jf. bet. 2.2J m. særlig forestilling om en ydre

pragt, overdaadighed, ødselhed olgn., der kan
fremkalde imponeret beundring, misundelse

osv. hos andre (ringere stillede olgn.); run
delig; rigelig; uden knaphed ell. kni-
beri. »Gjæstebuds-Sal er Guds Rige,

|

Alting er prægtigt, flot og rart. Grundtv.

SSJn.367. *Hans Stilling var just ikke

flot,
I
Dog havde han til Tørt og Vaadt.

Winth.IlJ27. *der er flot (paa tnarkedet)

90 med Fisk og Kjød,
|
Kapuner, Harer, Torsk

og Karper. sa-fi^F-^. Det er en flot Gave,
der paa denne Maade kommer i Statens

E\e.Folket.^liJ920J.sp.4. hans flotte leve-

maade gjorde ham snart ligesaa fattig

som før
i II

som adv. VSO. Hver Dag
næsten var der prægtige Dinéer og om
Aftenen Soupéer. Jeg har ikke kiendt et

Huus, hvor det gik saa flot til. Oehl.ErJI.

171. »Kom da hid og kjøb en Vise,
|
Og

60 betal den kun lidt HotVise i Studenterf.^lu

1861. han havde arvet mange Penge, som
han brugte flot ai.EZar8.AH.57. han er

meget flot anlagt j
især i udtr. leve flot:

Leth. (1800). VSO. Hrz.Lsp.7. *Han lever

flot, gjør Gjæld. PalMJVJSl. | (jf. bet. 2:t)

om person: sotn ikke er kneben eU. spar-
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sommelig i anvendelsen af penge; som op-
træder flot (ødselt); især i udtr. som være
flot paa det, flot med (sine) penge olgn.

Han spiller den flotte Cavaleer. Folkets

Ni88e}^U1860.6. Hr. K. (er) af Bondeslægt.
Men . . ingen Greve eller Kammerherre
her paa Egnen er saa flot med Drikke-
penge. /Scfeawd.£S.i44. S&B. BerlTid.'^y2

1905.M.3.sp.5. Feilb. til daglig er han
nærmest smaalig, men naar han kommer
ud, er han flot (paa det)

j 2.2) m. h. t. ydre
fremtræden, udseende, ydre form olgn.: som
vækker en vis (imponeret) beundring ell. aner-

kendelse hos andre (især jævnere stillede, mere
beskedne olgn.) ved at vidne om rigelig og
ubekymret anvendelse af pengemidler, over-

legenhed i (ydre) væsen (som hos den, der

er flot (2.1) stillet), evne til at klare sig, (ydre)
dygtighed, kraftig legemsbygning olgn.; som
(især: ved ret stærke, lidet personlig bestemte

midler) har en ikke ringe (ydre) virk-
ning; som (især: efter den alm., jævnt
borgerlige opfattelse) tager sig (særdeles)
godt ud (jf. brillant 2). Det er flotte

Damer, disse franske Theaterenker og
SonbTeUerl Bøgh.DD.1860.154. *flot Musik
du faar paa Tromme. AM Gliikstad. Digte.

(1855). 15. Haandskriften var aabenbart
fordrejet, men syntes oprindelig at være
flot og øvet. Schand.VV.222. Rhythmiken
brillantl Rimene flotte. 8a.ri^.IJ.i85.*Stilen

i Embedsbreve |
han gav vist for flot et

Snit. sa.NogleDigte.(1875).92. *Han er fin,

han er flot, | Og hans Blod det er blaat.

Blækspr.1902.26. Hun havde ikke nogen
flot Skikkelse. AJSamilton. GrammontsMe-
moirer.(overs.l920).102. Biogr.Haandleks.1.
(1920).217(se elegant sp.272*^). Feilb. naar
jeg . . overvejer, hvem jeg kan overkomme
at give nyt Betræk: dig eUer Klaverstolen,
saa kommer Stolen ind som en flot Nu-
mer et.BerlTid.'°/nl921.Aft.3.sp.l. en flot

Habit for 55 Kr. PoU*/il922.11.sp.6. en flot

bil, villa, et flot møblement osv.
\ \\ som

adv. jf. : vi er som et par oprindelig flot-

riggede sejlere, der har lidt havari og nu
stoltserer afsted uden ladning. nørlyck.MH.
52. ogs.: med (virkelig) dygtighed; udmærket;
brillant (3). *See der blinker et Skud, det
var sigtet ret flot;

|
Kammerat, jeg er

ramt. ARecke.l7. han klarede sig flot i dis-

kussionen
i
2.3) C„I nyere Tid.'^ Levin.) om

person (hans væsen osv.), som optræder paa
en fri og (lidt) overlegen (især: ikke helt

ægte) maade (navnlig m. henblik paa mindre
vel gennemtænkte, noget overlegne ytringer);

rask paa det; (ungdommelig) forsoren.
*snart Du . . hjem kan drage

| Nok saa
flot og fro.ViseiStudenterf.^^/iil855. Han
huskede sin (tidligere) Holdning (o: frem-
hyklet ligegyldighed) lige overfor hende (og)

samlede .. sig til at være rolig flot. Schand.
TF.11.158. Ungdoms Kaadhed (o: at være
ateist), siger jeg. Ak ja, vi har alle været
saa flotte paa det i vor Ungdom. sa.A£.
324. S&B. det, han havde ønsket, var at

faa en stadselig Begravelse fra den tyske
Kirke . . „Uf, den uhyggelige, grimme
Kirke«, sagde hun flot. Tops.III.451. »Saa
gik (Columbus) nok saa flot

| Til Christians-
borreslot

I
Og sa' tU Dronning Isabella

saadan kort og godt. Blækspr.1892.33. Man
hører ofte den flotte Paastand: alle Børn
lyve og st\te\e.VortEj.12.28. en flot hen-
kastet bemærkning

j ||
(nu næppe br.) ly-

10 stig; munter. *Fra Bogen flygte med ly-

stigt Sind
I

til Glædens Bæger de flotte

Venner. Ploug.1.29. *Fik Du Laud, fik Du
Haud, fik Du Non — ligegodt!

|
Er Du

flink kun og flotWise i Studenterf.^Iiil849,
S&B.
flot-bringe, v. [H.l.i] [-ibrei^'a] ^

(skibet) flotbragtes igaar Eftermiddags af

Postdampskibet „Læsø". BerlTid.^*hl904.
Aft.3.sp.l. PoU^/il921.6.sp.6. -hed, en.

20 [11.2] (<. MO.) især om flot væsen, optræden
olgn.

Il
til n. flot 2.1. S&B. Denne Flothed

med Midler, som man selv paa Grund af

Døden vilde være hindret i at nyde læng-
ere, forekom imidlertid ofte Arvingerne
Vitiåig.TroelsL.IX.141. dette her (o: at

spille et daarligt stykke) var en lille Flot-
hed, vi kunde tillade os, fordi Sæson'en
er halet saa pænt i hånd. SvLa.SD.74.

\\

til n. flot 2.8. Brandes. VI.90. Bonnesen .

.

30 tilføjede med den for Handelsrejsende sær-
egne Flothed: „Længes De efter ham, liUe

Trine? Kan jeg ikke trøste Dem." CMølL
PF.392. „Man har jo intet Valg. Jeg —
griber det, der ligger nærmest," sagde
Fensmark med en lidet tiltalende Blan-
ding af Flothed og Ophidselse. JakKnu.A.
201. -holt, et. se Flaadholt.
Flotille, en. [floitUja] flt -r. (fra sp.

flotUla, dim. til sp. flota, fr. flotte (se I.

40 Flaade); især ^) et antal af (mindre)
fartøjer (spec. krigsskibe), der optræder
samlet; lille flaade. Borgerne udi Straal-

sund (anfaldt) Dronningens FlotiUe. Holb.
DH.L565. Eallager.53. *0g der var Folk
gaa Strømmen. I en Flok |

Laa samlet
aad ved Baad, en hel Flotille. DracAm.

DM.8. en Flotille af Smaadampere . . kred-
ser om forude. BøvP.(Tilsk. 1921. L 183).
Scheller.MarO.

50 Flo-trse, et. se Flaatræ.
I. Flotte, en. [iflmda] (f Flod. BOlsen,

Farvebog.(1858).128). (fra ty. flotte; besL

m. I. Flot, L Flaade osv.; farv.) den væd-
ske (det bad), hvori farvning fore-
gå ar. Til 1 ^ velvadsket og skyllet Tøi
tager man: 3 Lod Cremor-T^ari (osv.) ..

Tøiet koger heri 1 Time, derpaa skylles

lidt, og udfarves i en ny Flotte med: 2
Lod Cochenille (osv.). Cicilius. Haandb. f.

60 Farvere.(1865).2.
II. flotte, V. [iflmda] -ede. vbs.jf Flotteri.

«M0.; afl. af II. flot 2(.i)) refl.: være ell.

optræde flot (2.i). Saa, der gik de Penge,
jeg skulde have flottet mig for. AJtecke.

Nytaarsaften paa Hveen. (1863). 31. S&B.
CMøll.PF.306. hun dyngede en saadan
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Mængde Syltetøj og Asier op paa hans
Tallerken, at den næsten skjultes deraf.

„Naa, Du flotter dig min Sandten I^Svia.
HjQ.422. en Familie, hun boede i Hus
sammen med, begyndte at flotte sig paa
forskellige Omraader. Aften'p?kl908.7.sp^.

jf.: (Luther) rigtig flotter sig med at yde
sin Næste alt, hvad der kan være ham
nødvendigt, nyttigt og saligt. JfPonfJ^«-
ther.(1902).68. ||

(sj.) flottes upers., i sa.

bet. Der skulde . . skiftevis spares og flot-

tes. TroelsL.HF.IV.63.
Flotten-berg, en.[ifl(od(8)n|bBr'] (dan-

net til II. flot 2(.i); sml. Drivenbefg, Sløj-

berg; dagl., spøg., nu 1. br.) d. s. s. -hejmer.
Festskr.VUhThom8.297. iscer i forb. give
Flottenberg, bære sig flot ad; give par-

tiet; flotte sig. Gadeordb.^^ -hejmer, en.

[-|hai;'mar] {dannet til II. flot 2(.i); sml.

Pumpenhejmer samt ty. indbygger- og vin-

navne som Hochheimer, Manniieimer; dagl.,

spøg!) person, som optræder flot (jf. -bergy.

ABeckeJ:nOldgesell.(1860).31. Mange vilde

foretrække selv at medbringe (drikkeva-

rerne). For Flottenhejmeren kunde der .

.

være stationeret Vome med varm Mælk,
Kaffe, Te og Ugn.PoUhl906.4. Stat og
Kommune . . er store Flottenheimere med
Skatteydernes Penge. DagbVyil921J.sp.2.

jf.: (en kunstner) brød . . igennem som den
glimrende Kolorist, vel at mærke ikke som
en almindeligFlottenhejmer i Farver..men
med et energisk Storsyn paa Lys og Farve.
Stuck.(PoVhl904.2.sp.o). -hejmeri, et.

(dagl., sj.) en flottenhejmers væsen ell. optræden,

(en) Livsstilling, hvor fuldkommen falske

Æresbegreber lettelig foraarsager Flotten-
heimerier. Kbh.'Val891.2.sp.2. Flotteri,
et. {til II. flot eU. II. flotte; dagl, 1. br.)

flothed i handlemaade ell. optræden. Broen
Syd for Hellerup var (if. en politikers me-
ning) ogsaa for flot. Og hvad skulde dog
Flotteriet m? PoU''/iol906J2.

flOT, adj. [fl(ou'; i ^r. 'flmu-] intk. (og

adv.) -t ell. (i rigsspr. sj.) d. s. (Flauhed (o:)

Hvad, der er flau. Leth.(1800)). {jf. sv. flau

(fra c. 1840), ty. flau (fra nt. c. 1800); laant

i 18. aarh. fra nt. flau ell. holl. flauw; jf.

fr. flou, blød (om farveovergang), tidligere

ogs.: mat, kraftesløs; oprindelse usikker
||

ordet tilhører især det jævnere, mere dagl.

spr., jf.: „udelukk. Talespr.". ieinn.)

1) som er uden kraft ell. styrke; mat;
svag. l.l) om person: som føler sig mat eU.

daarlig tilpas, iscer paa grund af sult i forb.

m. manglende madlyst (jf. brødflov^; sløj;

utilpas. vAph.(1759). Jeg bUver flau (o:

ieg faar ondt). vAph.(1764). Den store Hal-
ler, endskiønt han var en Sveizer, blev

fanske flau naar han lugtede Ost. Tode.ST.
138. Da Frokosten udeblev for længe,

blev jeg gandske flau for Hiertet. VSOJI.
96. Jeg nød med Flid slet ingen Ting før

Middags-Maden, men blev ogsaa flau, før
den kom. Grundtv.E.73. han var . . yderst
flau tilmode, thi han havde ikke nydt an-

det end et Glas koldt Yanå. BlochSuhr.
ÆS.VIJ12. (han) befandt sig ilde og flov.

GoldschmJII.449. Jeg var en Morgen gan-
ske simpelt staaet op af min Seng . . Jeg
var ikke ret frisk, men følte mig legem-
ligt noget flov. Fi2Mnd.J_D.6. Feiw. (spøg.)

om en bjørn: KaalundJ23. iJ2) om føde,

krydderi olgn.: som har misiet sin kraft eU.

rette, kraftige smag; kraftløs; om drikke-

id varer: fad (2); doven. vAph.(1764). en for-

falden Sviregast (udskælder) den idylliske

Melk og det sunde Brød for flaut; skiøndt
det nærer Kæmper. OehlÆrJl.112. flane

Spiser. B^et7*J'rosJZ.i5. tynd, flau Hønse-
kjødsuppe. -HC4nd.5rct;e.JJ.666. nu næsten
kun i forb. m. Smag, smage: I de første

Timer smager den kogende Masse (o : suk-

ker) flaut, klister- og meelagtigt. OlufsJNy
OecJJ.20. Gjæres Deigen ikke nok, da .

.

20 faaer (brødet) en flau Smag og bliver ufor-
døieligt. ChMourier.Brød.(1821)J.23. FeiW.
vinen, øllet, kaffen (o»v.) har (saadan) en
flov smag

i
1^) T om forretnings-, især

børsforhold, som udtr. for, at omsætning fore-

gaar trægt (uden købelyst) og til daarlige

priser: sløj; meget mat eU. svag; om pris:

meget lav; om vare olgn.: som staar lavt
i pris eU. kurs. „har du ikke hørt, hvor-
dan Hveden staaer?" — „Aa den er sgu

30 flov." HostrJnt.l3. Priserne paa Kryderier
bleve noget ila.XLe.Kierk.III.166. Penge-
markedet var meget flovt. Penge næsten
ikke til at opdrive. TopsJI.lo4. Den daar-
lige Høst i Frankrig og Belgien i 1871
foranledigede, at det foregaaende Aars
høje Kompriser holdt sig, om end Aaret
sluttede flavt for aUe Kornsorter. A^arto-

naløkonTidsskr.I.161. Børsens Tendens var
mat, men ikke nov.NatTid.yil921.Aft.7.8p.

^ 3. Tyske Mark laa (o: paa børsen) meget
flove fra Morgenstunden, men handledes
UåtopefteTæerlTid.^y9l921.M.12.sp.3.Feilb.
om tid, der er præget af saadanne forhold:
(et) stærkt Baisseparti . , der i de flove
Dage kunde støtte Kurserne. PoZ.^Vai904.
3.sp.2. jf. (1. br.): den flove Tid (om tid

uden begivenheder olgn.). S&B. 1 .4) ^ om
vind: svag (jf. flove 1.1^. Vinden (var)
flov og ingen eller faa Sejlere i Sigte.

so Drachm.PV. 15. flovt Yeir.Scheller.MarO.
Esp.73.

II
som subst.: flovt, vejr m. svag

vind. Det bliver . . moderne at give de
større Sejl-Yachter Motorer, der kan brin-
ge dem frem i Flovt og Stille. Pol."/a905.
2.sp.3. 1.5) (sj.) om flamme: svag; mat;
døsig. *Lampens Flamme

| Mindskedes
og brændte uan. Bødt.210.

2) (overf. anv. af bet. l(i og 2)) som er

uden ell. afringe aandelig værdi; aand~
60 løs (2). 2.1) (nu sj.) om person: dum; fad

(1); ogs.: somsiger flovser(i). flaue, flot-

tede, flanevume Frøkner, der vare sig selv

til ligesaa storByrde, som anåie.Eahb.Til8k.
1795.350. det kunde have været Dem inter-

essantere at have kiendt mig for endeel
Aar siden, fordi Sygelighed . . har giort mig
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langt flauere, end jeg har været. KMBahb.
123. Det maa være en flau Tøs, man kan
skrive sligt Vaas til. CBemh.XL214. Aare-
str.309. LMoUke.Dick.XVIILl97. || være
flov (imod en), (nu næppe hr ) være ube-
hagelig ved at gøre sig vittig paa en an-
dens bekostning; være overlegen, nærgaaende
olgn. (jf. Flovhed

2

slutn., I. Flovse 1 slutn).

i den Tid, han tog En med paa Tivoli og
Alleenberg . . saa turde virkelig aldrig
noget Mandfolk være flov mod mig, for
saa slog han lige strax. Schand.SF.259. 2s>)

O som ikke er i stand til at vække ens inte-

resse; kedelig; banal. *(tosser) troe al

Verdsens Glæde
|
Mod den, de savne, flau.

Pram.IV.362. mit flaue BrevstotKMRahb.
108. Randers var en flau By, man kunde
ikke faae et Par Randers-Handsker, ikke
heller Lax, og af de smukke Piger saae
1'eg ikke een. SCAnd. Breve. I. 39. Denne
jeg . . kan være meget underholdende
eller inderlig Han. Gylb.(1849). XII. 179.
Hvad jeg kan høre af Nyt er saare flovt

ved Siden af disse mange Gange sagte
Orå. Schand.IF.231. I Winthers . . Digt En
Sommernat elsker Liljen Rosen. Det er
en Sag, der kan synes saa flov (Brandes.
DD.178: trivielj som Hjerte rimende paa
Smerte. Brandes.II.22. 2.3) C9 som vidner
om ringe begavelse ell. smag; dum; smag-
løs; banal; plat. man har i Almindelig-
hed fundet dette Indfald tlaxii. FrSneedd.
456. *Tusinde (vil)

|
Dit Blad, hvor flaut

det er, med Bifald læse. Zetlitz.(Rahb.Tilsk.

1795.524). Den flaueste Pasqvil . , ansee
de for et Vittighedens Mesterværk. Horreb.
11.167. *det er ingen ringe Fordeel,

|
Hvad

flau Moral end sladdrer derimod,
|
At Po-

litiken (bruger) falske Vidner. Oehl.VM.72.
Som Skuespiller kan jeg umulig være tjent

med at gaae i denne flaue Dragt, der for-

hen anstod mig som Kunstdommer, fleifc.

Poet.1.323. Gylb.(1849).VIII.77. han er en
Ven af Dyden, vel at mærke, naar den
ikke er flov, men stor i sin Stil og sær-
egen i sit '[Jd-trjls.. Brandes.II.276. Der er
et eget flovt og charakterløst Præg over
alle msse (romerske efterligninger).SophMilll.

V0.508.
3) som viser ell. fremkalder skam-

fuldhed, generthed olgn. 3.1) om person:

som skammer ell. generer sig (i ell. ved en
vis situation olgn.); skamfuld; genert;
forlegen; undselig. VSO.II.96. »Han
stod og smilte fla.xi.Winth.1.256. jeg saae
mig selv (o: i en drøm) tabe min Doctor-
kjole og staae der i mit Liberi saa flau

som en druknet Mus. Ploug.Sylv.80. jeg
bliver næsten ganske flau ved at sige det,

eller flau ved, at jeg maa sige det. Kierk.

VII.95. han stod flau og flad og fjottet

som den personificerede Forlegenhed.
Chievitz.FG.207. Feilb. du gør mig (saa)

flov
i II

(nu 1. br.) som føler skuffelse; skuf-
fet; ked af det; lang i ansigtet. 'Naar
dig nogen Karper byder, | Og du faaer

kun tørre Jyder,
|
Bliver du lidt flau

derved. Wess.iO. *De Skatten fandt; men
de blev flaue uden Liige,

|
Det var en

overvættes Kampesteen. Bahb.Tilsk.1798.
584. 3j2) om handling, forhold olgn.: som
fremkalder ell. bør fremkalde skam-
følelse ell. undseelse; som man skam-
mer sig over (ell. ved) ell. undser sig
ved (ofte m. præp. for w. flg. personbeteg-

10 nelse); dels (dagl.) i udtr. som det var en
flov situation, historie (s.d.), omgang
olgn. (forN. N.), ogs.: det var en flov en
(om beskæmmende situation, adfærd olgn.,

se n. en 26^; dels i intk. i upers. udtr.:

Gylb.III.307. jeg fandt det flaut at gaae
til ham og modtage Tak. Goldschm.Fort.
III.59. det er „saa flaut" at have været
til Nar. Kierk.IX.222. nej, han kunde ikke
bede (o: til gud); det var altfor flovt.

^ Schand.TFJ.208. "^Hver Opvarter lærte lidt

Engelsk og Fransk —
; | Det er dog saa

flaut, naar man kun taler Dansk. Bantzau.D.
Nr.23. Feilb. det (var) forfærdelig „flovt",

om ikke enhver Kvinde, hvor som helst
hun færdedes . . havde sit Strikketøj i

Haanden. Ralleby.43.

flove, V. [iflcoua] -ede. {jf. ty. flauen,

holl. flauwen; til flov; fra slutn. af 19. aarh.;

jf. Hovne) 1) til flov 1. 1.1) (især J^j til

30 flov 1.4: flove af ell. flove (S&B. Gravl.
Øen.90. Esp. 75. ScheUer.MarO.), omvinden:
aftage i styrke; blive flov (jf. afflo-

vendej. Vinden flaner mere og mere af;

det kulede ganske friskt imorges. Bergs.

BB.194. Henimod Aftenen flovede det
stSiåigaf.NatTid."/sl905.Middag.4.sp.l.Yei-
ret flovede nu. I langsom Duven drev
Bølgerne ind. Gravl.J.5. Feilb. 1 .2) (af bet.

1.1 m. tilknytning til flov 1a) flove af, T
40 om aktier olgn.: synke i kurs; blive flov

(1.8). Kulaktier ligesom Trælastaktier er
flovede godt 1 pCt. z.i.PoUltl904.3.sp.2.

Paa Børsen har Cikorieaktier . . delt Kaar
med de øvrige Papirer; de er flovede af.

smst.y81907.1. PDrachm.K.97. 1.3) (overf.

anv. af bet. l.i (og 1.2J; især O^ flove af,

om (kraftig) virksomhed olgn.: aftage i

kraft ell. styrke; blive svagere; blive
mat. Stemningen flovede di.. Ipsen. For-

50 tællinger.(1889).91. (ildkampen) flovede .

.

i Gaar Formiddags af ved Fronten. PoZ.

^'/9l917.1.sp.3. Efter hvad Aftenbladene op-
lyser, er Strejkebevægelsen overalt ved
at flove stærkt af. smst.^hl918.1.sp.3. 1.4) (af
flov 1.2 m. tilknytning til flov 2.3^ \ vække
en følelse af ubehag ved at forekomme (en)

flov (og banal). *alt dette plumpt forløjede

Pjank,
I

der flovede hende for Næsen,
|

det havde hun valgt — ej Gud og hans
60 Ord;

|
i Sandhed, hun var ej kræsen!

Blaum.AH.147. 2) til flov 3. 2.1) (daal.)

refl. flove sig ell. (sj.) dep. floves (Aa
Ibs.FS.21), føle sig flov; skamme sig. Mine
kære Bysbørn har i den forløbne Tid sagt

en utrolig Mængde Dumheder; men der

er vist ikke En, der flauer sig nu bagefter.
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KPont.6teAfdeling8Jamt}terstninde/1897).13.
Sig klin ligefrem, lille Ven, at De flovede
Dem, fordi Deres gamle Madmoder dog
endte med at faa RetWied-BankeVUjer.
(1906)£7. Imidlertid flovedes han . . over
Situationen. J.aJ6s.i^S.^i. Flad kom jeg
hjem til min Kone, og . . jeg flovede mig
for at tilstaa min Dumhed rent ud. Tilsk.

1920.11.112. overf.: Meninger . . som ikke
i det væsentlige behøver at flaue sig ved
Siden af de moderne Forholdsregler. Tand-
plejen.1917/18.19. 2^) (sj.) trans., i forb.

flove ud, gøre flov. Her skulde han sidde
og lade sig flove ud af den gamle Klovn
mKa.ptSi\n. MylErich.VJ.12o. \ flovelig:,
adv. ell. adj. (afl. af flov

; jf. blødelig, fal-

skelig, gladelig olgn) flovt ell. flov (3.i).

han listede sig . . lidt flovelig ned. JBan^.

EH.122. t floT-sere, v. [2.if m. h. t. tom,

aandløs underholdning: (paa skuepladsen)

flaugiøre (de) Publikum med alt det for

den sande Menneskefornuft smaaglim-
rende og morende F\itteTtøi.Rahb.E.IV.
255. -hed, en. {jf. ty. flauheit, nt. flauig-

keit, holl. flauw(ig)heid) iscer: 1) til flov 1.

1.1) (1. hr.) til flov 1.1. Liqueur Venus .

.

fordriver Hierteklemmelse, Flaaghed og
Ængstelse. AdrMd. 762^pd4. vAph.(l 764).

Tode.STJI.98. At fornemme en Flauhed
for Hiertet. F-SO.IJ.96. (jeg) betroede ham,
at jeg i Grunden var saa forskrækkelig
sulten — ja, formelig havde ondt af „Flov-
hed". C/iJ5r?erwi/".G LU55. U) (især o; til

flov 1.2. Det har en Flauhed i Smagen.
VSO.II.96. e. br. 1.3) T til flov U. Korn-
varernes Flauhed. Éierk.VII. 194. Overalt
Flovhed i Omsætningen og Nedgang i

Priserne. Pont.FL.253. 2) tU flov 2. VSO.
11.96. (brevskriveriet) giver Anledning til

megen Flauhed og Forskruethed, som
maaskee eUers ikke saa lige vilde finde
Sted. KMRahb.lO. »Hvilken Mathed, hvil-

ken Flauhed
|

I den stive Søndagstale!
AarestrÆD.124. Endog de . . mest pir-

rende Eventyr efterlade kun en ube-
skrivelig Flauhed og Lede. SoMreZ.-Br.49i.

Brorson . . kan synke dybt ned i Flovhed
og Smagløshed, brandes. XTT. -240.

fl
især

om smagløse udtryk, bemærkninger, litterære

produkter olgn. Mottxj (er et) lærd Krambod-
Skilt, der averteres i Aviserne for at skaffe

Flovheder Aftræk. PAHeift.rS. 560. naar
en stødende Flauhed — Sottise — falder

en Person ud af liixmåen. BlichJII.269.
Med saadanne Flauheder indsmigrer De
Dem ikke hos vor gamle Moder. Crylb.

(1849).V.117. Jeg kan le — ja, og svare
paa en Kompliment, og høre paa nogle
Flovheder. DracA(»».F.J.55-2.

||
(nu næppe br.)

nedsættende eU. krænkende bemærkning; grov-

hed(er). Unge Madsen . . har forladt Huset
og bemalet Væggen med Flauheder mod
Familien. HCAnd.IY.402. 3) tU flov 3(i).

•Vi maae Hænderne lægge
|
Med Flauhed

i SWødl
I
O haarde Stød |

Hvordan skal
vi Nødderne knække lHei6J*oef.Z.34 7. jeg

blev helt borte af Flovhed, Mor. SvLa.Fru
G.27. -mand, en. [2.i] (spøg.; 1. br.; jf.
-øre) egl. (i formen Flaumann^ fingeret

propr. (jf. Klaumann olgn.) som betegnelse

for en aandløs, kedelig, flov person (uden
kvikhed olgn.): Herr Flaumann tænker paa
hvad han kunde have svaret. FnfzJnr^.
nr.28. NaturensV.1916M2(om en alligator),

derefter ogs. brugt som fællesnavn : Elskeren
10 er en Flovmand. Brandes.XV.333.

flovne, v. ['flmunal -ede. (afl. af flov;

jf. flove ; sj.) 1) egl.: blive flov (1); blive
mat ell. „tam''; tabe modet (miste sin kry-

hed, sit overmod). Kudsken var lystig: naar
der kom et (torden-)Skrald, saa sagde han
gaa sit mecklenburgske Plattydsk: „Ja ja I

[erre Gud! vi høre Dig nok! vi veed nok,
Du er der! lad kun det Spektakel fare!"

o. s. V. Men nu kom der et Lyn, som lyste

20 Himmel og Jord op som en Middag!— Saa
flovnede Mecklenburgeren: „Almåchtiger
Gott!" sagde han stiSe og sukkende. So-
senkjESJ.113. 2) gøre flov (1); gøre mat-
(tere) ell. svag(ere); svække, den Om-
stændighed . . gjør, at Virkningen flovnes
og at Læserens Modtagsomhed afstumpes.
Literatur ogKritikJII.(1890).616.

\. FlOTse, en. ['flmusa] flt. -r. {laant

i slutn. af 18. aarh. fra ty. flanse(n), tid-

30 fltigt(er), kneb; oprindelse usikker, men ordet

opfattes som hørende tU flov (2); næsten
kun i fU. (jf. dog FeiXb. Esp.75)) 1) (dagl.)

dwm ell. iicke ærlig tnent udtalelse; tale-
maade(r); floskel; daarlig vittighed
(især: paa en andens bekostning); nu ofte

spec: smigrende eU. galant udtalelse (tU en
dame), som der ikke ligger nogen følelse bag
ved. *Stolt af den Kunst, at sige Flauser
godt. Zetlitz.(Rahb.TiM.1795.52o). „havde

40 Kongen saa grovt et Mæle ? . . han har
vel været rusten for Brystet den Dag,
Christen Smed!" „Ingen Flauser, min kjære
Nabo!" — svarede Smeden barsk — „hver
Fugl synger med sit Næb." In^J*OX70.
Hrz.XVIlI.466. „Nordens Broderfolk ræk-
ke hverandre Haanden over Sundet .

." —
„Saa maae de have Pokkers lange Arme."
— „Forskaan os for dine Flovser!" fiosfr.

SpT.I.l. Troer De jeg vilde sige Flauser,

50 naar De ene hørte derpaa? Chievitz.FG.
121. Ukendt, ukendelig vilde jeg komme,
more mig over Hr. Mørchs Nysgærrighed,
lytte til hans besnærende Flovser. A"«?!«.

JD.60. „Aa, hvis jeg blot var en Mand .
."

— „Det er et ubarmhjertigt Ønske, Frøken!
som jeg ingenlunde kan bifalde." — „Flau-
ser." Gjel.W.119. Han skulde værsgo' sige

sin Mening og ikke komme med galante
Flovser, de var jo da ikke paa Bal. Knud

60 Pouls.TJ.25. n (nu kun diat.) nedsættende
ell. krænkende udtalelse; spotteglose(r);
s tikler i(er). *(bispen) FiHeT maa af egne
Baadsmænd døie ; |

Ja, blive selv i Tryk-
ken (o: paa tryk) Flauser sagt,

|
Som om

han gav ei nok paa Coursen Agt. TBruun.
1.419. MDL. Esp.75. 2) (nu sj. i i-igsspr.)

IV. Rentrykt a/, 1922 78
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dum, tadbelig, naragtig handling (paafund);
dum streg; taabelighed;narrestreg(er);
dumhed(er), „Lad mig faae Reisepassetl
det skal snart reise Pokker i Vold." . .

„Hanen i Ro I Ingen Flauser, lille Mutter I"

Heib.PoetXL172. Brz.XIV.287. PalM.IV.
213. „Hvad har han da sagt?" — „Aa det
var det græsseligste Vaas." — „Er det
noget at blive vred over? Gjør nu ingen
Flovser 1" ^08<r.S'.35sc. Lad være at lave
den Slags Flovser, som man læser i Bla-
dene, naar de skriver om den offentlige
Folitiret. Schand.SF.2?l. med den højeste
Misbilligelse af den Slags Flovser (o:

at ombytte hotelgæsters fodtøj) gik (han) i

Seng. CMøll.PF.79. Feilb. II. floTse, v.

[ifl(ous9] vbs. jf. Flovsen. (a/'LFlovse; sj.)

præs. part. flovsende brugt som adj. til

Flovse 1: dum; tom; uægte. Han sagde
det med ironisk Parodi eUer flovsende
Pathos, omtrent som man taler til en
Demimonde Dajne. Schand.BS.90. FlOT-
seri, et. {som vbs. til IL flovse ell. afl. af
1. Flovse; jf. -eri l.i og 2.2; sj.) (sam)tale,
som er fuld af flovser (1). den Samtale,
de førte, var ikke et livligt Flovseri, men
endnu mindre . . præget af et dybt, tung-
sindigt Alvor. Tops 11.31.

Flovt-vejrs-baad, en. (til flov 1.4;

^) Scheller.MarO.226. Flov-ere, et. {jf.
Hældøre, Flovmand; sj.) Prinsessen . .

satte sig foran Spejlet . .: ja, hun saa' nu
ej helt ilde ud — hans Øjne havde ogsaa
lyst — det var andet end Beulwitz, det
Flovøre.BørgeJanssen.Prinsessen.(l906).l 39.

I. Fin, en. (ogs. Fludj. {no. flu(d), oldn.

flu9; besl. m. flyde; no.) klippe i havet,
som staar under vand i flodtiden. HStrøm.
Søndmør.IL(1766).371. Suttung.. tog Dvær-
gene, og flyttede dem ud i Søen på en Flu,

EJessen.NG-.37.
II. Flu, et. se Flug.
fln-, i ssgr. se flyve- i ssgr.

I. Find, en. se I. Flu.
II. Find, et. [flu5] uden flt. {glda. d. s.,

fsv. flut; sideform til oldn. flot, se Flaad;
dial. (sjæll.) og O) 1) (jf. Flaad \) flyden
(af vand olgn.); flydende tilstand; ogs.

mere konkr.: noget flydende; strøm; flod
(I.3.i).*aUe Taarers Flud.Bagges.L282.*(han)
vented paa, |

Det Flud af skident Vand
dog Ende vilde faae. smst.V. 228. *Sæbe-
kostens hvide Flud (o: barbersæben). smst.

251. *persekarrets klæbrig-røde ihiå.NMøll.

E.99. ogs. (jf. Flaad %) om udsondring af
saar. OrdbS. \\ i flud, i (strømmende ell.

flydende) bevægelse, billedl. : *Da gik der til-

gavns paa Ismasserne Brud, J den store

avine 'kom. i Flaå.Brandes.VI.659. overf.:

Naar Menneskets Bevidsthedskres er et

stivnet Aggregat af fikse Begreber . . be-
tragter han alle Forsøg paa at bringe disse

anatomiske Præparater i Flud som For-
nærmelser mod sin Personlighed.PilføZi.JJ.

408. suppen lindede på humøret, og rød-
vinen satte det i Undd. Hjortø.F.133. 2)

overf. 2.1) flod (3.2-4); strøm; væld. Mer
strømmer

|
Fra Smilets Sæde, Munden,

frem
|
Et Flud af Spørgsmaal. Hrz.D.III.

12. Efteraarssolen . . sendte et . . Flud af

Straaler hen paa hans Leie. Kofoed-Hansen.
DL.139. et „Flud" atNyheder.PVJac.Breve.
135. »Følelsernes brede Find. Schand.SD.
XXXVI.

II
omtid: hengliden; forløb; gang.

*Saa hengled her hans Tid . .
|
Dog i sit

10 monotone Flud
|
Den huled Dag for Dag

ham Vid.PalM.YlI.36. 2.2) m. h. t. tak, digt-

ning olgn.: flugt (2.8). (han) var Helms's
ikke uheldige Rival i morsom Visedigt-
ning, men havde ikke Helms's flotte Flud,
der bragte Tilhørerne til at tro paa, at

Viserne var improviserede./S'cÆand.O.J.i^9.
Ikke altid er der (i Richardts poesi) et saa-
dant Flud, en saadan Strømmen i Verset,
som . . i „Sancta RosaUa." JBrandes.JJ.475.

20 at udtale sig med Liv og Flud. smstlll.
164.
Flndder, et. ['flud'ar] uden flt. {jf. sv.

dial. fludder, noget som flagrer, holl. flodder,
let ell. daarligt tøj, snavs; til nt. fluddern,

flagre (holl. flodderen, eng. flutter, (ældre)

tv. flodern osv.), jf. nt. fludderig, (egl:

flagrende) tynd og derfor let at rive itu; besl.

m. ty. fiattern, flagre, eng. flitter, d. s.; se

fiatre, Flitter; sj.) noget løsthængende og
^flagrende; (nedsæt.:) tyndt og skørt (sja-

sket, daarligt) stof olgn. en moderne
Opsætning af brede, affarvede Baand eller

noget Fludder af vadsket Silketøi. Hrz.ST.
16. sa.JJ.1.24. De rige Friere, de gaar
mig forbi . . og de fattige, dem skræmmer
jeg bort med mine flotte Silkekjoler, som
er det bare Fludder. EBrand.Kærlighed.
(1887).186.
flndt, perf. part. se flyde.

40 I. Fine, en. ['flu-a] Høysg.AG.144. flt.

-r. {æda. flughæ (Harp.Kr.319. AM.), oldn.

fluga, jf. eng. fly, ty. fliege ; af flyve)

1) betegnelse for forsk., i alm. tovingede,

insekter, især stuefluen, Musca domestica;

(zool.) navn paa insektorden m. sugende
munddele og kun eet par vinger: de toving-
ede, Diptera (Lutken.Dyr.420. Sal? VIII.
274). 1.1) i al alm. Græshoppers og Fluers
Bid (tog hedningerne) af Dage. VisdJ.6.9.

50 *Uskyldig Flue fløi i Ædderkoppens Snare.
Tode.I.141. »Man har ei Fred . .

|
For

Fluer, Humler, Myg og Gedehamse
|

I

denne hede Sommertid. Oehl.EA.307. du
flyver. Gud hjælpe mig, som en Flue i

Lyset.Ing.P0.I.129. PMøll.1.54. *Af Fløde-
potten søber saa net

|
Den liden og vevre

Flue. smst.l2. Schand.F.423. billedl: hvidt
Halsbind — Glacéhandsker . . sort Flue
forresten (o: om en herre i (sort) selskabs-

60 dragt). Ing.LB.II.101. blind flue, se u.

blind 1.1. spansk flue, se spansk. || fom
insekter, der ikke hører til de tovingede. Fluen
(o: sommerfuglen), der bliver af Silkeormen.
Suhm.II.82. jf.: I forleden Aar havde jeg
tre Vinter-Stader, men i Aar hår jeg end
ikke een Flue (o: ikke en eneste bi). Ny-
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gtedMhetor.So. || talent, og ordspr. (se ogs. u.

bet. Ij2-i). stikke af som fluer i kaal,
(nu næppe br.) springe tydeligt i øjnene;
stikke grelt af. MothJSSlO. en saadan Ven-
ding vilde i min Stil stikke af som
Fluer i Kaal. GrundtvXSkJ.3. saæS.V.262.
slaa to (sjældnere: flere. HeibJPros.VII.
239) fluer med (sj.: i. ThSchmidt.S.380)
eet smæk ell. (nu næppe br.) med een
smække (E:olb.GW.IV.13. saJBr.(Dania.
IV.7). Tychon.(NkS4°828a.l79)) udrette eU.

opnaa to (ell. flere) ting (formaal) paa een
gang (ved eet middel). Moth.F252. at fange
to Duer med een Ert, og slaae to Fluer
med eet Smæk. PAHeib!sk.III.2o. Heib.
Poet.lM6. Eørup.1.37. Man fanger flere
Fluer med én Draabe Honning, end med
en Tønde Eddike (o: man opnaar tit mere
med det gode end med det onde). MauJ983.
fange fluer, (overf, spøg) 1. (nu »j.) staa
og maabe (gabe). vAph.(1759). S&B(u. tan-
ge). jf.Feilb.I.315 samt Flue-fanger 1, -fæn-
ger 1. 2. (p. gr. af fejl i øjet (SaUVII.
342. jf. Fluesyn^ ell. p. gr. af sygelig tilstand

(især delirium) se fluer olgn., hvor der ingen
er, og forsøge at fange dem. Bøgh.III.165.
Enten ligger Lænsmanden i Sengehalmen
endnu og jager efter Lopper — eller og-
saa er han allerede drukken og fanger
Fluer. Drachm. FÆ. 134. KFont. Psychiatr.
III.IOO. jf.: den Drukkendiderik, han har
lagt paa Hospitalet for at se Fluer. CAr
Engel8i.SvigogList.(1909).lo. 3. (maaske af
foreg, bet., sammenblandet m. udtr. som fange
griller og have ell. sætte (en) fluer i ho-
vedet (se ndf. bet. i.i); sj.) fange griller.

D&R. jf. : At fange Fluer, siges figurligen
om den, som intet nyttigt foretager sig,

men gaaer med Hovedet fuldt af galne
Griller. FSO. 1^) som udtr. for noget meget
smaat, ringe, ubetydeligt olgn. jf. : man seer
Fluer vil sætte sig op mod Elephanter.
Eolb.Tyb.V.8. Sardes skyder jo en Flue i

Luften (o: er en udmærket skytte). GylbJV.
292. dels (1. br.) i udtr. som ikke ('agte for
(foræld.: vedj, magte for olgn.) en flue,

ikke det mindste. DFTJ.nr.o.6 (se agte 2:&).

*al mennisklig Forstand
| Veyer ikke ved

et Grand,
|
Magter ikke for en Flue,

| Til
at prise saadan Gud. Brors.70. dels i forsk,

talem. som: drikke, saa længe man kan
se en flue paa væggen, (især dial.)

drikke, lige til man er helt fra sans og sam-
ling; drikke sig helt (plakat) fuld. VSO.
Grundtv.Snorre.1.269. MDL. Alle de gamle
Ægyptere, de drak så længe de kunde se
en Flue sidde på Væggene. Krist.BBL.388.
Feilb. han kan ærgre sig over en flue
paa væggen olgn. (Jf. ty. ihn årgert die
fliege an der wand; nu næppe br.) han
ærgrer sig over lidt. Moth.F252. vAph.
(1764). VSO. der er en flue for døren,
(spøg., sj.) der maa være et ell. andet, der
hindrer døren i at blive aabnet. Butikeme
staar tomme (o: p. gr. af stadigt regnvejr)',

der er en Flue for Døren, som man siger.

BerlTid.^^liil912M.3.8p.4. gøre en flue
til en elefant olgn., se Elefant 1.2. 1^)
i udtr. for talrighed, (vrimlende) mængde
olgn. Bagges.JJngdJJ.16. Side ved Side sad
man som Fluer i en Sukkerskaal.iTCAnd.
XII.154. naar man icke trænger tU dem
(o: jøderne), seer man lige saa mange som
Fluer i September Maaned.So/fc.Tj/6J^.

3. sa.MelJ.7. mon det er saa let at fmde
10 en Dulcinea i Toboso, som Fluer i en
SeptemhergTøå?Lieb.BQJI.65. især i forb.

falde, dø osv. som fluer, falde, dø i

massevis, i den haarde Vinter styrtede He-
stene for ham som FlneT.Grundtv.Saxo.nJ.
161. Tænk et Hospital. Patienterne døe
som Fluer. Kierk.XlV.170. jf.: *alle Hav-
fruer

I
Sank døde som Fluer

| I Bøl-
gerne blaa. GrundtvJ'S.VIL523. \A) (især
dagl.) i forsk. udtr. for urolig, forstyrret,

20 sygelig (8inds)tilstand olgn. som en flue i

en flaske olgn., meget urolig, ængstelig,

forvirret olgn. 'Mit Blod faer om, | Som
Fluen der i Flasken kom. Wess.40. er jeg
klog, MagniUe? er jeg? — jeg er galen
som en Flue i en Flaske. JPJac. i. i 60.

Jagtherren . . løber omkring som en Flue
i en Flaske. Bogan.IJ.43. || have fluer
i hovedet, hovedet fuldt af fluer
(PalM.(1909)JII.31) olgn. (ænyd. d. s.; jf.

30 ogs. I. Bremse og Grille) have underhge
tanker, ideer osv.; have nykker, griller; være
forstyrret i hovedet, (jf. HolbJep.II.3 samt:
*Jeg sidder, som Enhver kan skue, | Varmt
inden Væg, i Lykkens Skiød;

|
Med Alt

det plager mig en Flue — | Med Alt det
har jeg dog min Nød (o: fordi jeg ingen
børn har).Bagges.DV.VII.263). 'Dosmer!
har du løfie Skruer

| I din Svingel Isse-

Top?
I
Er din Hierne fuld af Fluer? Ci<.

40 ca.l700.(mS4'>820.87). Hånd kand ei lide
fluer, og har dog hovedet fuldt deraf.
MothJ'252(jf.PAHeibMJIL18). Bryd Jer
ei om min Søstersøns Griller . . han har
faaet nogle gale Fluer i Hovedet. lng.PO.
11.65. D&H. jf.: *Er svagt dit Hoved,
vogt det vel for Fluer. PalM.1.117.

fl
sætte

(en) fluer i hovedet, fremkalde griller,

falske forhaabninger, urimelige tanker olgn.

(hos en); gøre (en) forstyrret, forrykt. Bagges.
50 1.154. Romanlæsning . . sætter saa let en
ung Pige Fluer i lloveået.BlichJll.471.
hvem Fanden har sat Jer de Fluer i

Hovedet? Jeg samlet Rigdomme ! Srz.
XVI.228. Pigen er for god til, at man
skulde sætte hende Fluer i Hovedet, naar
man ikke meente det oprigtig (o: havde
i sinde at ægte hende). sinst.lJ99. det er
Jer og ingen anden, som sætter vor
Huusbond Fluer i Hovedet. Lieb.DQJI.14.

60 vilde (du) have sat dig fluer i hovedet
fordi du vidste, jeg havde holdt af min
første kone. NMøll.M.116. Bare den Tøs
alligevel ikke har sat Fluer i Hovedet paa
Knægten. Bergstrøm.M.40. jf: Imidlertid
satte Esbern sin Daattersøn, Ubbe, Konge-
Fluer i Hovedet (o: fik ham til at ønske

78*
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kongeværdighed). Orundtv. Saxo.II.258. fan-
ge fluer, se ovf. u. bet. l.i.

2) overf., om hvad der har en vis lig-

hed med en flue. 2.1) (fisk.) fiskekrog m.
kunstigt insekt olgn., som især benyttes til

lystfiskeri efter ørreder. Bogan.1.59. Fedders.
FF.95. Frem.DN.536. 2.2) de hvide fluer,
(nu næppe br.; jf.Bisp.61P) faldende sne-

fnug. Moth.F352. De hvide Fluer flyver
der-ude (o: det sner). Nysted.Ithetor.28. 2.3)

(nu næppe br. i rigsspr.) resterne af blom-
sterbladene paa frugt (jf. Byldemoder
2, Fis 2). Moth.F252. VSO. D&H. 2.4) {efter

fr. mouche i sa. bet.; nu næppe br.) en slags

skønhedsplaster. *Det grimme Ansigt er
dog kjønt

I
Ved Sminkevand og Fluer.

Falst.68. 2.5) (bag.) en slags ivienerbrød.
Bageri. 2.6) (skræd.) broderi, i form af en
lille trekant, især brugt paa frakker, som
afslutningpaa lommer, stikninger olgn. Lundb.
D&H. 2.7) (fagl.) ved skiveskydning, billard-

spil olgn.: fluelignende kridttegn ell. et

kryds som betegnelse for en forbier olgn.

KLars.Soldatspr.9. Billardb.61. 2.8) (astr.) i

best. f., navn paa et lille stjernebillede
paa den sydlige himmelkugle. HSeedorfMod
fremmedeStjæmer.(1919).98. SaV^ YIII.273.

II. flue, V. se flyve.

Flue-, i ssgr. især (hvor intet andet næv-
nes) af I. Flue 1 (se ogs. u. flyve- i ssgr.)

II
udeladt er bl. a. Flue-larve, -snavs, -stik,

-sværm, -æg samt betegnelser for redskaber

ell. midler tu at dræbe fluer med som Flue-
flaske (VortHj.IIU.55), -gift, -glas, -lim,

-pulver ofl. ell. redskaber til at holde fluer

borte (fx. fra madvarer) med som -laag, -net,

-skærm, -slør, -vifte ofl. -ben, et. 1) i egl.

bet. S&B. 2) (fagl.) meget tynd, fin naal til

at rense hullet med i en dyse olgn. OrdbS.

3) (dagl.; nedsæt.) om trykte ell. skrevne (bog-

staver m.) meget tynde skriftlinier olgn. man
faar ligefrem ondt i øjnene af (at læse)
de flueben

j jf.: man har . . bedre af a*

staa og hugge med en Bil end sidde og
. . tære Krimskrams og Flueben af gamle
mugne Papirer, Markman.Fort.41. 4) (om-
dannelse af Flu(g)-, Flyvehavre, m. hen-

tydning til den snoede, knæbøjede stak, der

har en vis lighed med et flueben; især dial.)

flyvehavre, Avena fatua L. MøllH.III.50.
LandbO.II.lll. \\ ogs. om tophavre, Avena
sativa L. (jf Fluevingej. JTusch. 32. 288.

og om purhavre, Avena strigosa Schreb.:

Bostr.Flora.1.29. -blomst, en. 1) (bot.)

især i flt., betegnelse for blomster, der for-

trinsvis søges af fluer (if. Biblomstj. Warm.
Bot.589. 2) 2( slægt af gøgeurtfamilien, der

bærerfluelignende blomster, OphrysL. Lange.
Flora. 227. -bog, en. [2.i] (fisk.) bog ell.

hæfte til opbevaring af fluer (2.i). Baud.
GK.279. -fanger, en. (jf-tængev). 1) per-

so?i ell. dyr, som fanger fluer. Moth.F253.
(kamæleoner benyttes) som Fluefangere i

Stuerne. BMøll.DyL.III.39. Kaper.
|| (jf

fange fluer 1 u. I. Flue l.i) f drivert; doven-

lars. Moth.F253. 2) indretning til at fange

fluer med (et glas med spiritus, en papir-
strimmel m. lim, olgn.). Baud.QK.49. Nat
Tid.'Vil911.M.l.TUl.l.sp.2. 3) 2( inseU-
ædende plante (tilhørende soldugfamilien),

hvis blade kan lukke sig om og dræbe in-

sekter, Dionæa muscipula L. (jf. -fænger 2,

-smække 2). Warm.Frøpl.249. -fisker, en.

[2.1] (fisk.) Baud.GK.259. -fiskeri, et.

[2.1] (fisk.) Fedders.FF.9L f -fagl, en.

10 O \ en slags kolibri, Mellisuga minima.
vAph.Nath.III.478. Funke.(1801).1.254. 2)

sommerfugl. vAph.Nath.II.465. -fænger,
en. ('t -fænge^. (nu næppe br.) 1) d.s. s.

-fanger 1. || dum ell. doven person. vAph.
(1759).102, 2) 2( insektfangende plante; flue-

fanger (3). Fluefænge. 8a.Nath.II.465. *Een
her sjelden Blomst jeg fandt igaar:

|
Ve-

nus Fluefænger. HCAnd.X.43. Have-Ti-
dende. 1838.469. -havre, en. se Flyve-

io havre, -klap, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-smække(r) 1. 'der fanger
|
Han Sommer-

fuglenmed sin Flueklap. Oehl.LH.5. -klap-

Ser, en. (dial.) d. s. Feilb.BL.345. Fetlb.

Longe, en. (overs, af (hebr.) Beelzebub
(-bul); jf. ty. fliegengott; „spøgende og
foragteligt." F/SO.; foræld.) navn for djæ-
velen. Moth.F253. VSO. -kost, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -smække(r) 1. Moth.F253.
Bagges.DV.IX.430. -papir, et. papir, som

30 er bestrøget m. lim ell. stoffer, som dræber

fiueme. KMich.HE.76. VareL.^234. han
sad fast som en Flue paa et Stykke Flue-
papir. Pol.^^li.1914.3.

II
(dagl.) om strand-

strækning ved Charlottenlund, som ofte er

overfyldt m. mennesker. Trap.*II.282. der-

efter om andre lign. pladser: Hornbæks
Fluepapir.PoZ."/8i9Ii.5. smst."I-,1914.1. -pe-
ber, en, et. (fagl.) en slags peber; lang peber.

VareL?234. -plaster, et. plaster, frem-
gå stillet af den spanske flue; spanskflueplaster.

PMøll.U.364. HCAnd.V.140. Sal.L239.
-plet, en. (dagl.) ekskrement af fluer. Frem.
DN.729. VortHj.III4.54. -skab, et. (hæn-
gende) skab af net olgn. (over trærammer)
til opbevaring af madvarer. Moth.F253.
VSO. MO. Bang.Udv.8.

||
(soldat.) fægte-

maske. KLars.Soldatspr.8. -skimlet, adj.

(landbr.) om hest: som har spredte, marke
smaapletter i et ellers hvidt haarlag (jf. -skim-

å) mel 2). LandmB.II.195. -skimmel, en.

1) (bot.) svamp, der snylter i den alm. flue,

Empusa Muscæ Cohn (jf. -skimmelsvamp).
Bostr.Flora.il. 22. 2) (landbr.) flueskimlet

hest. 0ehl.0en.(1824).in.39. SHolm.Vej-
ledn. i Hestebedømmelse. (191 6). 13. -skim-
mel-svamp, en. (bot.) betegnelse for en

svampefamilie, som snylter i insekter, Ento-
mophthoraceæ (jf -skimmel 1 j. Bostr.Flora.

11.22. -smsekke(r), en. (\ -smækkert
60 ChrBorup.PM.105). i) redskab til at slaa

fluer ihjel med (stok m. læderlap olgn. paa
enden), -smække: Moth.F253. Holb.MTkr.
67. Kierk.L347. Saaby.'' -smækker: FeUb.

BL.345. D&H. 2) 2( (nu l.br.) d.s. s. -fang-

er 3. -smække: NFrLassen.Samlingerfor
Venner afNaturen ogHaugekonsten. (1830). 3.
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Venus's Finesmække. Funke/1801)JI.
481. 3) (hogtr.) liUe transportabel trykke-

maskine, -smækker: BerlTid.^^/al915.M.2.

sp.3. -snapper, en. (sJ., i bet. 1: -snap.

Éørd.GD.130j. 1) \ familie af insektædende

fugle, Muscicapidæ; især om en slægt heraf,

Muscicapa L. (broget, graa, hvidhalset,

lille fluesnapper: Ejærbøll.l98ff. Sal* VIII.
275). vAph.(1759). Af og til svang en
Fluesnapper sig tavs hen over Kløften.
PontJ)B.V.17.5. CEw.Æ.VII.52. Bastard-
Nattergalen eUer den graa Fluesnapper,
som Nord-Jyderne maa nøjes med for den
rigtige Nattergal, der ikke kommer nord-
ligere end \3x\ms.Pol.^l9l907.4. 2) (zool,

nu næppe br.) kamæleon. VSO. 3) 3( (sj.) d. s. s.

-fanger 3. HaveTidendeJ.843.36. -sop, en.

se -svamp, -stane, en. [2.i] (fisk.) mede-
stang til fiskeri m. flue. Baud.GK.273. Fed-
ders.FF.92. -sten, en. {efter ty, fliegen-

stein, jf. /r. pierre å mouches; nu næppe
br.) arsenik (brugt som fluegift). Criminal-
historier. I. (1866). 259. 273 ofl. Sal.VI. 726.

-svamp, en. (f -svomp. MothJF253. f
(efter ty. (flt.) fliegenschwåmmej -svemme.
HesteL.(1703).C5«. jy.: -sop. FeUb.I.316.
IVJ.48). 2f 1) slægt af giftdampe, Amanita
Fr.; især om rød fluesvamp, troldhat, A.
muscaria (L.),*der kan bruges tU fluegift.

JTmch.7. Rostr.Flora 11.94. Fluesvamp og
Hekseæg ligner jo Gift og Galde. ORung.
P.245. 2) d. s. s. -skimmel 1. FremJ)N.729.
Sal.XII.1134. -sysdom, en. (landbr.) be-

tændelse hos dyr, fremkaldt ved at spyfluer
har anbragt deres æg i vædskende saar olgn.

Landbo.II.109. -syn, et. (med.) fejl ell.

sygdom i øjet, der bevirker, at man synes

at se flyvende fluer olgn. (jf. fange fluer 2

u. I. Flue 1.1^. Panum.659. -træ, et. (fagl.)

ved af Quassia amara, der bruges som flue-

gift og lægemiddel; bittertræ (2); kvassia-

(ved). VareL.*461. -Tinge, en. spec. (dial.)

iflt: tophavre, Avena sativa L. (jf. -ben 4,

Flyvehavre;. Blich.(1846).LLX. -vægt,
en. (sport.) vægtklasse for brydere under 50
kg., boksere under 51 kg. Kbh.*lil921.3.sp.4.

fFlng, et. (ogs.¥\n. MothJ'252). (ænyd.

flug, no. dial. flog, oldn. flug, flog, jf. oldn.

flugr, ty. flug; af flyve) 1) handlingen at

flyve; flugt (2). smst. VSO. 2) d. s. s.

Flyvegigt.sms<.(„Høres sielden."). f flog-,
i ssgr. af Flug eU. ænyd. glda. fluge, flyve;

nu bruges i olm. flyve-, jf. flu- i ssgr. (u.

flyve-;, jf.: Ordet flug er og fordum brugt
i adskillige Sammensætninger . . i Steden
for det nu brugelige flyv, o: flyvende,

f. Ex. Flughast, Flughavre, Flughede,
Flugrend, Flugsand, Flugspring, Sccsmst.

-fiST, adj. {Jf. ænyd. flyfør, sv. flygfor)

flyvefærdig; flyvedygtig, (han) vidste, at

I^glen (o: en ung pige) var flugføer; og
da er det altid deres Natur at forlade den
Gamle. Rahb.Kiøbm.54.
Flugt, en. [flogd] Høysg.Anh.22. (jy.

Flyvt (Aakj.FJ.13J72), Flevt (Bregend.HB.

48), jf. Feilb.). flt. (poet., sj.) -er (lians su-

sende Fantasis Fhigter. Rimest.DF.77).
{glda. fluet, fløct; ligesom sv. flykt laant fra
mnt. vlucht, jf. ty. flucht, eng. flight; egl.

to forsk, ord: dels vbs. tU I. fly, dels vbs. til

flyve H i bet. 2 har ordet fortrængt det nord.
Flug (s. d.))

1) (især G) cH. Ji; som vbs. tU I. fly (flygte):

handlingen at flygte. Keyseren selv
. . maatte forklæd salvere sig med Flug-

10 ten (nu hellere: Flugt). HolbJntrJJ82. *I>e
flygted' . . hver, som tU Flugt var i Stand>
Pram.StærkJ34. Flugten til Amerika. Winth.
IV.41. *(Kain) flygted iilsomt over Marken
hen.

I
Men Eva . .

|
Nu søgte ham i Flug-

ten at indhente. PalM.VIL59. jf: *Mod
Østen en Rytter har ingen Flugt (o: kan
en rytter ikke flygte); |

Man rider ei let

over Kjøge Bngt. HeibJ'oet.VIlJ06.
fl (jf.

fly 3; om ting; sml.: Kapitalflugten
20 foregaar den Dag i Dag i stort Omfange

(fra Tyskland). P0I.V9I92I.8.SP.3. y i faste^

forb.: gribe (D&HJ.292) e«. tage flug-
ten, (begynde at) flygte, gid han havde
taget flugten og ikke var kommen i Arrest.
Holb.HexJV.l. 'Fienden tog Flugten, saa-

snart jeg fremstod. Pram.Stærk.142. jf.
Feilb. t give flugten, d. s. 'Han sabled
for Fode de Store og smaa

|
Til Fiinden

gav Flugten med sdle (o: flygtede fuld-

30 8<«endt^;. <Siorf.HS.G5'-. give sig paa flugt
ell. (nu 1. br.) flugten, d. s. *ae mange
Stiemer smaa

|
Paa Flugten gave sig,

saa snart de Phoebum saae. HolbJ*aars.lll.

Knuds Hær maatte, efter en haard Mod-
stand, give sig paa Flugt. Molb.DH.II.252.
være paa flugt, (være i fuld gang m. at)

flygte, fjenden er paa flugt over hele
fronten

j f være i flugten. 1. være paa
flugt; flygte. Hadding var i Flugten. Grundtv.-

40 Saxo.1.37. "Fugl og Dyr, der var i Flugt,
|

De standsede i Klynge.Winth.XJ38. 2. værer

i forlegenhed, knibe; være Ude stedt; være f
vinden. TBruun.Pr.276. Jeg troer Holberg
vilde været ligesaa meget i Flugten, tra-

gisk, som Schiller, comisk. Oehl.Reise.II.

(1818).180. Blot han ikke taler til mig
om Tjenestesager 1 saa er jeg i Flugten.
Heib.SP.ll. drive, jage eU. slaa paa
flugt (ell. (nu næppe br.) flugtenj, faa

50 til at flygte; fordrive. Hvorledes skulde
Een forfølge Tusinde, og To slaae Ti-
tusinde paa Flugt. 5Mos.3^..30. Saa troer
du da, at mit Alisigt alleene driver dem
paa Flugten? Holb.Tyb.V. 8. Eøysg.S.296.
*Nat jager Dag, Dag Nat paa Flugt. Zetlitz.

Psalmer.(1795).3. D&H. biUedl.: Synet af

Gerda jog hans Glæde over at være kom-
men hjem paa Flugt. KnudPouls.U.80. \\

(nu næppe br.) i forb. m. til: tilflugt. 'Saa
60 vil jeg da i denne Nød | Til Jesu Pine,
Kors og Død

|
Min Flugt allene tage.

Brors.116.
|| {jf. bet. 5 samt oldn. flotti, de

flygtende; poet., sj.) konkr.: flok af flyg-
tende. *See, Flugten strømmed voldsomt
over 'BToen.WinthJ.47.

2) som vbs. tU flyve. 2.1) tU flyve 1: enr
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fugls (ell. et vinget dyrs) bevægelse gen-
nem luften, især m. fremhævelse af farten
ell. flyvemaaden. et slags Græs Hopper,
som vare . . hastigere udi Flugten end
disse Creature pleier at væTe. Borrebye.
TF.469. Den Jæger der ikke kan skyde
Fuglen i Flugten, er ikke et Skud Krud
værd. PAHeib.Sk.IIL71. *Af Flugtens Fart

|

Man kjender klart
|
Den ædle Falk, naar

høit den gaaei. Hrz.IX.308. *Kunde, som
du (o: en fugl), jeg i Ætheren svømme,

|

Veed jeg nok, hvor gik jninFlngt.Winth.
1.69. *V andre-Duens Flugt jeg eier. HCAnd.
X.77. Vinger, der er ganske ubrugelige
til Flugt. Frem.DN.746. \\ m. overgang til

bet. 2.2 og 8. *Kun lavt ved Jorden jeg
(o: Fantasus) min Flugt begynder,

|
Men

snart sig Digtet hæver, lig en Sky.Hetfc.
Poet.II.233. *alt til Flugt (Zefyr) breder
ud sin Ymge.PalM.II^l. || i forb. som
gribe, standse i flugten (egl. videre

udvikling af udtr. som skyde en fugl i flug-

ten, men nu opfattet som hørende til bet. 2.2

og i) gribe en Bold i Flugten. FSO. *Snart
var ham Lykken gunstig, snart var den
ham imod,

|
At gribe den i Flugten dog

godt han forstod. Hauch.SD.II.300. *Ti-
dens Trang og Indhold den (o: sangen
„Landsoldaten")

\
I Flugten greb og tolked.

Holst.IV.65. det lykkedes (ham) at standse
(huen) i Flugten. Schand.TF.1.266. jeg greb
ham i Flugten (o: idet han var ved at gaa).
D&H. Feilb. 2.2) til flyve 2.1 (og 2), om
tings bevægelse gennem luften (jf. Sand-
flugtj. *Der gaaer i rene Luft de fire

Møllevinger
|
Med meget bedre Flugt.

Oehl.XIII.223. jeg prøvede den lang-
somme Fart paa Heden, hvor kun Sky-
erne have Flugt. HCAnd.XII.77. (dæknings-
tykkelser mod) enkelte tilfældige Træffere
i fuld Flugt. Jord 4 m.Feltarb.8.

||
(nu

næppe br.) om vindens bevægelse ell.

fart. *Vinden hviled ( Fra sin Flugt.
PalM.VI.252. især: retning, som vinden
blæser fra. *Hvad Flugt har Vinden? Blæ-
ser det fra Syd? Oehl.HS.198. Verdens Ære
er ustadig som Vindens Flugt. Mynst.Betr.
11.37. 2.^ (især m) til flyve 2.3 slutn., om
hurtig udvikling, livlighed, fart osv.

(digteren) forlener . . Dialogen (i den ældre
edda) en Vexelsangs Flugt. Hrz.D.IV.163.
*Endt Ballet var. Musikens Flugt |

var
standset. P^M5'.J.85. han talte med Sik-

kerhed og Flugt, af og tU i næsten no-
vellistisk Form. IstedMøller.Ilsebil.(1904).

113. disse forhold har tillige haft en over-
ordenlig betydning til at ægge evnerne
. . give udviklingen en fylde og det of-

fentlige liv en rigdom og flugt, som en
fredelig forfatningsbrydning i et ublandet
dansk land aldrig vUde have nået. ADJørg.
III.391.

II
om den menneskelige tankes ell.

aands livlige, højtflyvende, især opad-
stræbende virksomhed, (mit) Hierte,
hvis Følelser, TUbøieligheder og Ønsker
.. havde faaet en urigtig Flugt. ^w. 7111.

113. *Rivalen er for stærk og jeg for
svag,

I

Han stiger i sin Flugt, jeg daler;
|

Men dalende jeg har det Haab, den Trøst,
|

At tit jeg læse skal hans Vers med Lyst.
Wess.236. *St. Brittas Datterdatters Aand

|

Ei frygter dristig Flugt. lng.DM.38. *Funk-
ler sværmerisk dit Øje?

|
Finder Verden

stolt din Flugt? Eaalund.335. Schandorph
. . som Lyr^er staar langt tilbage for

10 Drachmann i Færdighed som i Flugt.
Brandes.III.166. 2.4) til flyve 3, om (hur-
tig) bevægelse ell. fart i olm. En For-
stoppelse i Legemet hindrer Vædskeme
fra at faae fri Flugt.FSO. der var saadan
en Flugt i Stumperne, at de ikke kunde
blive liggende, de sprang og de trillede.

HCAnd.VI.276. *Jeg elsker hver Dal, hver
Banke

|
Med Kornets bølgende Flugt.

JHelms.Soldaterliv.(1883).l. Flugt i Fød-
^ derne (o: i en dans). PaulPet.Dans.9. \\ i

faste forb.^ m. præp.: i flugten, (1. br.) i

forbifarten; i farten. Civitta Castellane er
en af disse i Flugten skjønne Byer, men
et uhyggeligt Opholdssted. HCAnd.IX.61.
smst.9. i flyvende flugt, se flyve 3.3.

være paa flugten, (nu næppe br.) være
paa farten. Hun er alt ude paa Flugten.
VSO. MO.

II
i forb. som tage til flugt,

(dial.) sætte sig i bevægelse,' i fart; stikke,

30 bene af. Kan du staa, din Kule (0: om et

øg), eller maaskesig du skulde til Flyvt
igen. Aakj.FJ.13. han (o: en bemset) spjæt-
ter ud snart med det ene Ben, snart med
det andet . . for omsider at ta' til Flyvt
hen over Stubber og Brakmarker, smst.172.

II
(1. br.) i forb. m. for: hast (med); iver

(for), (folk) har saadan en Fløvt for at

komme afsted til 'Nlzx]s.ed.Bregend.HB.48.

2.5) (jf. flyve 4.8, L fly 3 samt Flugt 1) GJ

40 om tidens hastige forløb ell. bortsvinden.
*i Glædens Slummer svagt

|
Til Tidens

Flugt vi Mærke lægge. Bagges.Ungd 11.34.

Gylb.VII.242. *du, o Tid, midt i din Flugt
staa stmelPalM.TreD.358.

3) {videre udvikling af bet. 2(.i) og ofte

vanskelig at skelne fra denne; 1. br.) enkelt,
kortvarig rejse; ogs.: udflugt (jf. Fart
3). nu er (fra Pisa til Livorno) kun en
kort Flugt med Jernbanen. HCAnd.XI.166.

50 *En lUle Flugt herfra (o : fra Paris), kun
nogle Dage, | Der ligger Danmark, smsf.

XIL27.
4) (videre udvikling af bet. 2.1 ; egl. om

den retning, en fugl flyver i; især bygn.)

det at ligge i lige linie, i samme ret-

ning; ogs.: lige linie, retning, (især i

forb. m. i), (et) Plankeværk, der istedet

for at staae langs Husenes Flugt . . staaer

halvt ud paa Kørebroen. Politievennen.

60 1798/99.704. Hans Værelser . . gaae alle

i een Flugt. 7S0. MilTeknO.76. Af aUer-

største Vigtighed er det at anbringe Hu-
set rigtigt efter Verdenshjørnerne . . man
kan tulade sig nogle Afvigelser fra Vejens
Flugt, som kunne tjene en til Fordel.

VortHj.IV2.155. SaUVIIL279. i flugt
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med, t lige fortsættelse af (en angivet linie).

den Allee, der i Flugt med Fredensborg
Slotshave løber langs med Bredden al

Esrom Sø. Kofoed-HansenJ?L.57. KLars.
SAM. (især \Q) overf.: („Jxdius Cæsar")
maa være skrevet i én Flugt med Hamlet,
der i Stilen frembyder saa paafaldende
Lighed dermed, brandes. FJJJ. 356. denne
Aargang Prædikener . . tagne som Helhed,
Rub og Stub, saaledes som de har været
holdte i Flugt med hmz.nåQn. MPont.SK.
Fort. jf.: Det fredelige Opsving af Han-
del og Værkflid havde fundet Sted aldeles
samtidigt med det nationale og krigeriske
Opsving. Og ganske i samme Flugt
steg Erlands videnskabelige og digte-
riske luiltur. Brandes. FIJJ. 288. | mere
konkr. : hvad der ligger i lige linie, udgør en
uafbrudt række; t udtr. som flugt (af)
trappetrin, uafbrudt række trappetrin;

trappe meUem to etager eU. trappeafsatser;

løb. S&B. flugt af værelser ofc^.,/Z.&rJ

lige række ell. suite af værelser. JPJacJI.
331. U (mur.) lige murstykke (ml. to

hjørner olgn.). Gnudtzm.Husb.43.65.

5) (ænyd. glda. d. s.; m. h. t. bet.-udvik-

lingen jf. I. Flok; nu kun foræld, ell. poet.)

konkr.: sværm ell. flok af fugle. 'Carl
Dig sender | En Flugt af Falke (Hauch.
DV.1.91: en Falkeflok; fra det fierne Nord.
HaucKDV.^1.97. en Flugt af vildede Duer.
JPJac.II.36o. jf: 'jeg ser de sorte Fugle
flagre frem

| i lange Sværme som en Flugt
af Blade. Jørg.B.62.
flugt-bar, adj. [2.2] (fagl.) om flyvesand,

klit osv.: tilbøjelig til at rfiyve" ell. føres bort

af vinden. Andres.Klitf.44. J/". Flugtbar-
hed. smst.319. -bi, en. [2a] (fagl) bi, som
flyver omkring og samler honning. Biavl.

105.
I. flnffte, v. [iflogda] -ede. vbs. -ning. «

MO.; afl. af Flugt) 1) (til Flugt 2.i; poet,
sj.) flyve (l.i). Over mit Hoved jQugter
Fugle fra Gren til Gren. Jørg.A.151. 2) (til

Flugt 2.2; sport.) i tennis, fodbold olgn.:

ramme (slaa, sparke til) en bold paa far-
ten gennem luften, førend den har været
paa jorden. Grymn.IIJ.08. 'O at ramme den
hvide Bold . . | og sende den hastigt over
det tjærede Net

|
forbi Modspilleren, | der

staar ved Nettet grisk efter at flugte, Aa
Berntsen.D.24. S. N., som med Hovedet
dirigerede (fod-)Bolden til C. H., der flug-
tede Bolden i Msia[. SportsbladetJ918.237.

3) (til Flu^ 4; iscer fagl.) ligge ell. være
i lige lime; være i flugt. Stuerne flug-
ter. D&H. FeUb. især i forb. »i. m e d : Ska-
bene . . havde været Hulrum i Væggen,
med Forsiden flugtende dermed. VortHj.
IV2.15. (den) trekantede Gavl, hvis Plan
. , flugter med Frisen. WanscherJtalien og
den store Stil.(1921).28. B »»• obj.: bringe
i lige linie, at flugte en 'MMx£al.YI.728.

II. flugte, v. se flygte.

Flugt-lu^de, en. spec. [2.2]: ^ kugle-
banens højde (ordinat) over sigtelinien. Gymn.

IlJo9. -line, en. [4] (iscer mur.) line eU.

snor til bestemmelse af flugtlinien (jf. -snor^.

Saaby.'' -linie, en. [4] (fagl.) lige linie eU.

retning. SaUVIII.279. -punkt, et. [4]

(mat.) En ret Linies Billede indeholder
BUledplanens Skæringspunkt med en Se-
straale parallel med Linien, hvilket kaldes
Liniens Retningspunkt, Flugtpunkt, under-
tiden ogsaa Forsvindingspunkt. SflZ.ZJF.

10 237. -skud, et. [2.i] (isærjæg.) skud paa
en fugl i flugt. FleuronJ)TN.186. R (sport.)

i fodbold: skud paa maal, idet bolden flugtes

ind. -snor, en. [4] (iscer mur.) d. s. s. -line.

Chiudtzm.Husb.43. -spil, et. (tU Flugt 2.2

eU. flugte 2; sport.) spiUemaade (i tennis

olgn.), der bestaar i at flugte bolden. Dag
Nyh.V9l907.2.sp.6. -spiller, en. (sport.; se

-spU;. BerlTid."1,1922Aft.4.sp.5.-»toh en.

[4] en slags liggestol, hvis sæde og ryg, ofte

20 dannet af et udspændt stykke tøj, gaar ud i

eet. Levin. Schand.TF.IIJo4. OBung.T.5.
•sæd, en. [2j] (bot.) sæd eU. frø, som føres
omkring af vinden (jf. Faldsæd^. Andres.
Klitf.198. -tid, en. [2.3] ii den tid, et pro-
jektil er om at tilbagelægge en vis distance;

flyvetid (3). ScheUerMarO.226. -Teksel,
en. [1] (jæg.) veksel, ad hvilken vildtet plejer

at flygte. VigMøllJHJ.190.
Flu-liaTre, -hede, se Flyve-havre,

30 -hede.
Fluidum, et. [>flu-'idom] flt.(l.br.)f\måa.

(JBaden.FrO. SaabyJ). (fra lat. fluidum,
intk. af adj. fluidus, flydmde; CP ell. fagl.)

stof i flydende form; nu iscer: vædske;
ogs. (fys., foræld.) om forsk, (tænkte) stoffer

som elektricitet (jf. u. Elektricitet \), magne-
tisme, varme olgn., der mentes at optræde i

flydende form (seSaVVIII.279). JBaden.
FrO. En Dag stod Ørsted med en Flaske

40 i sin Haand, hvori der var et Fluidum,
en Blanding af forskjellige Væsker. Birke-
dal.0.1.67. Opvarteren satte tre Glas, fyld-

te med et varmt Fluidum, paa Bordet.
Chievitz.FG.o2. hele den ejendommelige
Atmosfære, der som et elektrisk Fluidum
udstrømmer fra . . alt Livløst og alt Be-
sjælet. Brandes. IT. 85. Toddyernes liflige

¥\vaå2i. Drachm.1.265. billedl.: alt som han
læste, kom han dybere ind i et virkelig

50 lyksaliggjørende Fluidum, i Poesiens Hav.
Goldschm.III.172. At Høyens Foredrag
øvede saa stor Tiltrækning . . det beroede
egentlig paa det poetisk-geniale Fluidum,
hvoraf de vare gennemstrømmede. JLange.
111.212.
fluks, adv. og (i bet. 4=) adj. [flogs] (nu

kun dial. ell. spøg. (jf. altidens, ellersen(s),

maaskesen(s) olgn.): fluksen. Tried.iS.47. flnk-

sens. DrachmJ'T.52). {ænyd. flux, flox, flux-

60 en; laant fra mnt. vlug(e)s, vluckes, egl.

gen. afvlug, hty.ilng, (fugle)flugt (seYlug);
egl.: i flugten; m. h. t. bet.-udviUingen sml.

snart H ^*<^*^ f^ ^^^- (^ Feilb. samt u.

bet. 4c) nu ncesten kun foræld, ell. poet., jf:
I ubunden Stiil bruges flux \!kke ofte,

man siger nesten altid stxdis..vAph.(1764).
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170. Ordet bruges nu ikke mere i Talespr.
Levin.)

1) om hvad der udføres, sker med hurtig-

hed, i en fart: rask; hurtigt; ogs. (som
tids-adv.): med det samme; straks; øje-
blikkeligt, (ofte anv. (som interj.) i befa-
linger om ell. opfordringer til at skynde sig).

dersom de blæse langsom i (basunerne)
da skal fyrsterne samles til dig . . Men
naar som I blæse flux (1871 : stærkt^ i ba-
sunerne; da skal (lejrene bryde op).4Mos.
10.5(Chr.VI). *Tag hid Per Ruus mit
Sværd.

|
Flux! skynd åis.Solb.Paars.221.

*Ahl se hvor flux han Flugten tog.Blich.
D.1.67. Tegn, der . . fluks lægger deres
Paakalderes Sjæle i Gehennas Lænker.
JPJac.1.140. Først holdt Pastorinden en
Dommedagstale for de to Syndere. Hvor-
paa hun fluksen satte Lærerinde Nr. 2
paa Døren. Wied. S. 47. || i faste forb. f
fluks frem, egl.: rask, hurtig fremad;
billedl, om stadig, uafbrudt fremadskriden
af noget: (bestandig) videre, manden blev
mægtig; og gik flux frem (1871 : gik frem^
og blev mægtig, indtil hånd blev saare
mægtig. lMos.26.13(Chr.VI). naar jeg taler,

skal de give agt paa, og naar jeg taler

flux frem (1871: taler længerej, skal de
legge haand paa deres mund. Visd.8.12
(Chr.VI). med det fluks, {jf. med det
samme, med det straks, med det vons;
spøg., 1. br.) med det samme; straks. Tag nu
og stik efter Doktoren . . og det lige med
det flux. KMich.BettyBosa.(1908). 68. saa
fluks, (1. br.) som konj.: straks naar; saa
snart. *du er Dødens Mand, saa flux du
•vaagnerl Bredahl.V.170. Kan I komme . .

over en Vogn . . saa fluks jeg giver Jer
Y&Tse\.JPJac.I.164. Holstein.T.174.

2) m. forstærkende bet: i (meget) høj
grad; langt; meget. Herrens frygt gaaer
flux over (1871: overgaaerj alle ting. Sir.

25.12(Chr.VI). hånd skal flux forundre sig

paa dine ord. smst.27.23(Chr.VI).\\ nu kun
(dial.) m. udvidet bet: alt for. han er fluks

stor (o: alt for stor).Feilb. fluks tidlig (o:

for tidlig), smst.

3) (nu 1. br.) afsvækkende ell. indskrænkende
betydningen af det flg. ord. f det er fluks

bedre med ham (o: det er noget bedre med
ham).Moth.F254.\\i sammenligninger: næ-
sten; omtrent; saa at sige; snart Nu
er han flux ligesaa stor som hans Broder.
VSO. De er fluks som Søndagsbørn, deres
Øjne er mere aabne.JPJac.Li 77. ved komp.,

om hvad man anser for rimeligt ell. sand-
synligt: næsten; snarere; om muligt. Vi
ere ved hånds Godhed fra de spæde Aar
saa blefne hånds egne, at vi hafve haft

samme Fordeel, ja flux mere end hånds
egen kiære Søn. Klevenf.BJ.181. 'Den Fe-
ber . , havde mattet dig

|
Flux mere . .

end endog mig selv. Pram.JJJ.87.

4) som adj.: hurtig; rask. (om person:)
Hånd er fluks på sin fod (o: hurtig til bens).

Moth.F254. Hånd er fluks til sin gerning.

Isefiord, som Nordens Helte
| Søgte

før med Sværd ved Bælte,
|
Altid flux (o:

rede) til Kamp og Fare. Oehl.L.I.134. jf.
Feilb.

II
nu især (sjæll.) om heste: rap (m.

bibet: som let opskræmmes, bliver sky), han
(kørte) med sine blankbrune, fluxe Plage
bort gjennem Byen. [HKaarsb. ]Mislyd og
Harmonier.(1886).11. et Par ualmindelige
fluxe graa Heste, der ikke taalte det mind-

10 ste Knald. MaglPetF.I.130.
flnktnere, v. [flogtu'e'ra, sj. flug-] -ede.

vbs. Fluktuation (JBaden.FrO. Panum.l3).
{fra lat. fluctuare, (at) bølge, af,, offluctus,
(en) bølge) om vædske: være % en stigende
og faldende bevægelse; bølge. JBaden.FrO.
Lundb. spec. (med.) som vbs. om den bøl-

gende ell. elastiske fornemmelse, som findes,
naar en vædskeansamling har dannet sig et

sted i legemet: Panum.l3. SaUVIII.280. \\

20 (^O. nul. br.) overf.: være ubestemt, for-
anderlig, vaklende olgn.; vakle; svinge.
Moth.Conv.F80. (naar) der rejser sig di-

spyt . . om det er rettere at sige, derfra
end der ifra, da kand mand fast disputere
sig ihiel derpaa, saalænge som voris Sprog
fluctuerer saaledis, og vi ingen . . Lexica
have, som kand løse Knuden. Hbi!fe.Paars.

)( )(lv. hvis jeg udi en og anden Ting
naver fluctueret og vaklet, saa haver jeg

30 dog bestandigen blevet ved mit Hoved-
Principium.sa.jEp.JF. 70. (bidrag) hvis Stør-
relse aarlig hidtil har fluctueret, (er nu)
blevne regulerede til faste aarlige Beløb.
MB.1856.14.
Flunge, en. se I. Flunke.
Flnnk, et. [floii'o] flt d. s. (af lll. flun-

ke; nul.br. i rigsspr^ blink; glimt. Flun-
ket af Geværerne blendede Synet.FSO.
MO. (han) ser Glassene over nogle Skil-

40 derier kaste Flunk i Væggenes Mørke.
JVJens.EE.138. Vandet rører sig i flade
Finn]!.. sa.GB.146.

I. Flnnke, en. [iflori^a] (ogs. Flunge.
Lundb. D&H.). flt. -r. {vist laant fra ty., jf.
nt. vlunke, ty. flunk, vinge; tøm.) træbe-
klædningen paa siderne af en kvist.
Lundb. LandbO.II.110.

II. Flnnke, en. ['floix^a] flt -r. ^ra ty.

flunke, afl. af flunkern, gnistre (se Hl. flun-

50 ke^, mulig ved tilknytning til ty. funke (se

Funkej; nu næppe br.) gnist. I den Ilde-

brand førte Blæsten Flunkerne omkring,
hvilke antændte endog langt fraliggende
Huse.FSO. jeg (saa) Flunkerne at antænde
Udliggerne og Gesimserne. Cit.l821.(Muse-

um.1891.1.27).
III. flnnke, v. [ifloi^^a] -ede. vbs. jf.^

Flunk. {ænyd. d. s.; fra mnt vlunken, jf.

ty. flunkern; i aflydsforhold til hty. flinken,

60 flinkern, glimte, funkle; besl. m. flink, flinke)

1) (nu især dial, jf: „Talesprog." Jevm.)
om blanke, skinnende ting: kaste glans af
sig; blinke; glimte; straale. Kaarderne
flunke imod Solen. 7S0. »Paa Jægertrøien
flunkede hver Knap som en DncatWinth.
VI.208. de lod alt deres Flitter flunke
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og klirre. Daghl*l%1871.1.8p.4. Solen . . flun-

kede som en blændende hvid Lue gennem
Himlens lette 'DvLnst.JVJensÆE.21. || Ul-

Udl. ell. overf. Hånd flunker af guld og
ædelsten. MothF225. Der gik Simon og
flunkede i sit nye Tø\. AGnudtzm.DB.176.
(nu næppe br.) vise sig særlig fremragende
ell. dygtig; „glimre." I Eftermiddag le-

gede vi Krig nede i Haven, 1ste og 2den
lasse flunkede, og toge snart den ene,

snart den anden af 3die og 4de Classe.

OeM.(Gemt ogGkmtJI.(1916)J62). 2) (nu
vist kun dial.) om Ud: blusse; flamme;
ogs.: udsende gnister; gnistre. Ilden flun-

kede saa stærkt, at det var gyseligt at see

paa.FSO. •Dragen . .
|
Spyed, saa det flun-

ked vidt, | Ild af aUe Kræfter. Grundtv.

Bjow.222. MO. Ilden flunker og sprager
i den aabne Ksimia. MvlErich.(Pol.Vil905.
l.sp.4). Feilb. OrdbS. (fynsk, mønsk), jf.:

*dine Kinder flunked op i Blod |
af Val-

mnrødme. SMich.D. 41. 3) part. flunkende

som adj. og adv. 3.1) som adj.: skinnende;
straalende; især m. h. t. klædedragt olgn.:

som stikker i øjnene; brammende; fin.

Den flunkende Sol. FSO. Holst.D.II.152.

Damer . . i flunkende Stads. Schand.SF.24.
*(skjalden) sætter sin Harpe mod Jord . .

|

griber den snoede Gyldenstreng, |
fatter

det flunkende Gvdå. Drachm.YS.lO. han
har høj Cylinder og ser flunkende ud.

KGBrøndst.Fu.l71. 3.2) (især dagl.) som
adv.: straalende; skinnende, fen) flun-

kende uniformeret Msjiå.Schand.ÉS.SOl.
flunkende hvide IjdLQenex. BrandesJX.246.
Leop.HT.4. mine flunkende renvaskede
Skjorter. JrJen8.IM.7i. jf. bet. 2: (hun)
blev flunkende rød i det ssxnme. SMich.
S.191. især i forb. flunkende ny, fuld-

stændig ny; splinterny (jf. flunkeny^. VSO.
20,000 Rigsdaler, i flunkende nye Sedler.
Hrz.VII.271. hun elskede at gaa med
flunkende nyt Fodtøj. Leop.B.45. ogs. (især

spøg.): splinter ('eW. splintrende. SvLa.
SD.77) flunkende ny. CBemh.III.So.
Gadeordb.n34.

t Flnnke-snld, et. [in.l] flitterguld;

glimmerguld fJyTBlingerguldj. Moth.F225.
VSO. -ny, adj. {jf. Moth.F22o : flunken n^;
vistnok omdannelse af flunkende ny; jy.)
d. s. s. flunkende ny (se u. III. flunke 3.2j.

Der kunde være Grund til at anlægge en
splinterny Betragtningsmaade paa Til-

fældet . . en ganske flunkeny Reaktion.
JVJens.EE.183.fhiixkenyVdivistnmg.sa.SS.
31. Feilb. (u. flunkende), jf. flunkerny.
Pol."/6l922.12.sp.3. -sand, et. [III.l] (ogs.

(jf. nt. flunkersand^ Flunker-. OeconE.(l784 ).

1.277). (nu vist kun dial.) glimmersand.
VSO. MDL.682 (fynsk), -spær, et. [I]

(tøm.) tagspær, der bærer flunken. OrdbS.
Flnnk-liste, en, (af I. Flunke; tøm.)
liste, der gaar fra kvistrammen og ind til

taget. Arbejdsløn.71.

flnnse, v. [iflonsa] -ede. {jf. no. dial.

flunsa; sideform til ilense; dagl!^ rive

flænger i; rive i stykker; (sønder)-
flænge. De ka kværxe mig . . De ka
flunse mig og sprætte mig op 1 Jeg er sgu
lige glad, — sndjrtl LLarsen.Malvmennesl^r.
(1903).7o. *„Dina" hun slingrer fra Havn og
til Havn,

|
det flaar i de flunsede Klude.

JVibe.BS.49. || i forb. m. af: Nu har Stormen
ikke fået flunset flere Grene af. TomKrist.
LA.190.

10 Flns, en. [flus] flt. (i bet. 2 og Sj -ser.

{fra ty. fluss, det at være i strømmende, fly-
dende bevægelse (jf. FlusgaUe^; egl. vbs. til

fliessen (se flyde); fagi:^ 1) (jf. flyde 4,

Flaad 2; især bjergv.) det at blive flydende
ell. smelte; i forb. som bringe i flus, m.
h. t. metaller, mineraler osv. : faa til at smelte.

ved Hjelp af en letflydende Tilsats bringes
(mineralerne) til Flufi. Hallager. 172. faa
noget i flus

j
Lundb. Meyer. 2) mineral,

70 som smelter let, og som tilsættes andre
stoffer for at fremskynde deres smelt-
ning, udskillelsen af slagger olgn.; flus-
middel. vAph.NathJI.467. Briinnich.M.23.

OpfB.'V.71. SaUVIII.282. 3) (iscerr) hvidt

eU. farvet gennemsigtigt (stykke) mine-
ral eU. glasmasse (af forsk, sammensæt-
ning), der især anvendes til uægte smykke-
sten (jf. Glasflusj. nogle Snee-hvide Flus-
ser, tfl Anseende som den fineste Porcel-

30 laine, skiønt alt for glas-artige og skiøre. ÆJ

PontA.tlasJ.42 7. CHSommerJLglaia. (1830).
5.138. OrdbS.
flnse, V. [iflu'sa] -ede ell. (jy.) -te (Feilb.

1.317. OrdbS.). {vist besl. m. sv. dial. flossa,

lue, blusse, no. flosa, snakke, eng. (dial.) flush,

strømme rask, blusse, ty. (dial.) fluschen,
strømme frem, gaa rask for sig; oprindelse

usikker; i bet. muligt paavirket af fuse; især

dial.) strømme ell. vælde (hurtigt) frem.
40 Mikkel (tog) Stigbordet, og Vandet flusede
ned over Skovlene uden at kunne flytte

dem. JVJens.FD.98. (opkastningen) kom saa
voldsomt, at han . . sank ned lige ved Stolen
. . Det flusede ud.FrPoulsen.R.332. Blodet
fluser ud af Saaret. JtfDi. Kvæmd. Feilb.

1.317JV.147 (flovse). biUedl.: det over alle

Grænser flusende . . Haar. ThitJens.M.349.

II
(sj.) trans.: udsende en strøm af noget.

med et skydes der en mægtig Prop størk-

50 net Lava op af Krateret, og derpaa fluses

en uhyre Sky af Damp og Aske højt op i

Luften.VilhEasm. VU.84.
t Flns-galle, en. (fra ty. floss-, fluss-

galle ;?/". Flus, flyde 3) d. s. s. Flaadgalle.

OeconÉ. (1784). 111.147. -jæm, et. [1]

(fagl., 1. br.) blødt, uhærdehgt jæm, der er

fremstillet ved smeltning (mods. Svejsejærn^;
gydejærn (jf. -staai;. OpfB.UIJ45. Sal. VIII.
170. -middel, et. [1] (fagl.) d. s. s. Flus

60 2. Wøhler.Chemien.(overs.l837).132. OpfB.^
V.70. -spat, en. [2] (geol.) mineral (kal-

ciumfluorid), bestaaende af fluor og kalk, der

har været brugt som flusmiddel; flussur kalk.

EPont.Atlas.lI.189. Raff.(1784).598. Uss.

AlmGeol.l2. -spat-syre, en. (kem., nu
1. br.) vandig ophsning af fluorbrinte; flus-

IV. Rentrykt »/g 1922 79



1251 Flnsistaal fly 1252

syre. AWHauch. (1799) .185. VareL.^ 234.
-staal, et. [1] (fagl., 1. hr.) haardt, Jiærde-

ligt jæm, der er fremstillet ved smeltning;
gydestaal (jf. -iæin). Sal.VIII.170. -stten,
en. [2] (geol.) flusspat i tæt, krystallinsk ag-
gregat. VareL.^235. -sur, adj. (til -syre;
kern.) som indeholder fluor, flussur Kalk (o

:

flusspat). OrdbS. -syre, en. (forkortet af
Flusspatsyre; kern.) d. s. s. Flusspatsyre.
Ørst.É.81.85. OpfB.*III.133. lo

I. fly, i;. [fly?] -ede [ifly(8)a8, ogs.mf-QQo]
ell. t flydde (IMos.U.lO(Chr.YI). Holb.
Paars.65. Brors.165); part. -et [fly-'^] (æda.
fly, run. (præt.) flo, oldn. flyja, fløja, j/. eng.
flee, ty. fliehen samt gat. fliuhan; oprin-
delse usikker || nu kun højtid., 1. hr. i dial.

(jf. OrdhS. (fynsk) og Feilb.); sml. flygte)

1) d. s. s. flygte 1. denne Stad er nær
ved, den kunde jeg flye tH. lMos.19.20.
*Jeg tilstaaer gierne at jeg flydde ud af 20

Slaget. Holb.Paars.65. 'Flye, skreg de, flye,

hvad flygte kan. Ew.V.138. de (nødtes) til

at tage Flugten, dog saaledes, at de . .

syntes meere at trældce sig tilbage, end at

flye. Bagges.NK.339. Winth.HF.183. Ægyp-
terne flyede og Rytteriet huggede mange
ned. Brandes.Cæs.II. 389. i forh. m. for:
Jeg har aldrig flyet for nogen intil denne
Dag, og jeg flyer ey heller nn. Holb.DH.
1.98. dine forskrækkede Fjender flyede 30

for dit blotte Ansigt. Jacobi.Skr.60. Grundtv.
SS.I.483. billedl: *Flyer Laster, flyer for
Christians Domme,

|
Den Onde flygte om

han kanl Ew.(1914).1.108. *0 fly for Amors
Snare,

|
Betragt ei Gudens Glandsl Heib.

Poet.VI.ll. *GivTid! og Aandens Vinter-
blund

I

Skal flye for herlig Sommer. Jw^'.

EF.III.149.
II

(si.) den elegant klædte
Yngling med sin flyende (o : tUbagevigende)
Pande, det glat tilbagestrøgne Haar . . den 40

spidse, søgende 'Næse. Brandes.Goe.1.47.
\\

(nu 1. hr.) m. obj.: flygte bort fra; undfly.
*Kom, Adam, flye et Sted, som kun mis-
hager migl Eiv.lll.77. Meer end een mæg-
tig Jarl maatte flye Landet for Kongens
Vrede. Molb.DH.II.59. Jeg længtes nu blot
efter at flye Kjøbenhavn. Gylb.1.125. *Pa-
vens Lakaj, Maccaroniens Konge, sit

|

Land maatte fly. Drachm. DS. 10. billedl:

*Fly, Vinter 1 denne Brand, og hyppig 50

Straaleregn,
| Som Dagens Stierne ned

fra tændte Axel sender. EColb.(Rahb.LB.
1.200). m. overgang til bet. 2: *De flyede
ham, som Silden flyer

|
Den frygtelige

Hai. Oehl.HF.76.*Han skyede disse Blikke
; |

Med Rædselens Hast
|
Han flyede dem,

som Trolden
|
Flyer Solens Øiekast. Winth.

HF.312. ordspr.: (man maa) skik følge
eller land fly, se følge.

2) trans.: med forsæt undgaa ell. holde (a

sig borte fra; sky. *eendeel hans Huus
i den Forvirring flyede,

|
Og vilde inden

hans bedrøved Dør ey gaa. Falst.0vid.119.

*Nei, jeg flyer dig ikke; — |
Nei, tvert-

imod, jeg seer ret gjerne paa dig.Heib.
Poet.III.311. SchandJF.100. || uegl. (især

m. abstr. obj.). Flyer Skiørlevnet! i Cor.6.i8.
at flye arheid. Moth.F241. *Jeg har be-
kæmpet denne Lidenskab,

| Har flyet dit
Selskab. Heib.Poet.III.335. Man maa . . ikke
engang sige, at (børn) skal fly noget, uden
tUUge at klare for dem, hvad det kan skade,
hvis de overtræder Forbudet. MHans.H.9.
Il i forb. m. sky: vi skal fly og skye Karl-
Folk verre end Dievlen. KomGrønneg.II.
366. (jeg) vil flye og skye den mod Guds
Ord stridende Lærdom. Grundtv.Udv. IV.
424.

II
(poet.) m. tings-subj. : *Søvnen flyede

det forgrædte Øie, Ew.Skr.1.252. *Mig fly-

ede Søvnen, mig flyede Ro. Hrz.SvD.63.
3) (uegl. anv. af bet. \) m. tings-subj.:

svinde bort; forsvinde; flygte (3). Fryd
og Glæde skulle de naae, og Sorrig og
Suk skal flye. Es.35.10. *Den barske Vind,
den mørke Skye

|
Maae flye. Stub.67. *Hvor

Du (o : sandhedsaanden) lyser, Mørket flyer,

Grundtv.SS.1.624. Tiden flyer med ustand-
selig 1J1.M0. Da Lykken flyede, tabte
han Modet. smsf.

II. fly, V. [fly-'] (nu kun dial. fli. Moth.F220.
EomGrønneg.L254. Høysg.S. 74. Blaum.StS.
126. Feilb.). præt. -ede [ifly-'aaa, ifly(8)38]

ell. t -te (FrHorn.PM.84) ell. (nu kun dial,

se Feilb.) flydde (Holb.Masc.III.il); part.

-et [HjH] ell (nu kun dial) fly(d)t(2Sam.
19.24(Chr.VI). Kvæmd. Feilb.). vbs. (i bet.

1; nu næppe hr.) -ning (VSO.). (glda. fly,

fli, SV. dial. fly, fli, (sent) oldn. fUgja, flygja;

fra mnt. vli(^)en, lægge lagvis, ordne \\ nu
næsten kun btbl. og dial, i alm. rigsspr. kun
gldgs. (i bet. 4:) ell. foræld, ell. højtid.)

1) sørge for, at noget kommer i den til-

stand, faar den skikkelse, som det bør have;
ordne; istandsætte, l.l) bringe i orden
ell stand; gøre rede; berede (3). han
havde ikke vasket sine Fødder eller flyet

(Chr. VI: tlyd) (0: kæmmet) sit Skæg. 2Sam.
19.24. flye sin liave.MDL.122. Feilb.

m.h.t. mad: tilberede. MDL.122. Feilb.

ogs. : anrette (mad). HjælpeO. m. abstr. obj.

:

jeg skal fly det hele arbejde (0: gøre det

færdigt, i stand) til 1 juli. smst. \\ i faste

forb.: t fly til rette, bringe i orden, det
var endnu ikke flyet til rette igien. Pa-
mela.II.51. fly op, rydde op. At flye op
i en Stue.MO. jf. Thorsen.135. I| refl.: fly
sig (ell. fly sig paa. MDL.122), klæde sig

paa; gøre sig i stand; pynte sig. smst. *Se
så, nu har jeg gjort Besked (o: gjort mig
i stand) I

|
Nu fli dig. Barn! Spar ej på

Sæben. Blaum.StS.126. hun havde vadsket
og fliet sig og . . havde (ikke) noget at

gøre før Midaften. JFalkRønne. Omkring
Gadekæret.(1921).85. OrdbS.(fynsk). \\ spec:
gøre (et lig) i stand til begravelse, (de

tog) Erlings Liig, flyede det ordenUg, og
førde det . . tU Sole. Grundtv.Snorre.lT.283.
især i forb. fly (et lig) til jorde ell hen
(MylErich.NS.9) ell ud (Feilb.); ogs. i videre

bet.: bringe til hvile; begrave. Da toge de
Jesu Legeme, og bandt det i Linklæder
med dyrebare Salver, som Jødernes Skik
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er, at flye Liig til Jorde. JohJ.9.40. Grtmdtv.
SnorreIII.87. Omkring Aar 1800 kunde
ingen Bondemand eller Bondekone i Nor-
den hæderlig flyes til Jorden, uden at

Degnen havde forfattet og oplæst deres
,Testimonium".rroetei:.XZF.56. GravlMer-
redet.(1919).38. iJ) g»re noget i stand, ma-
ledes at det bliver fuldt færdigt til brug;
istandsætte; isasr m. h. t. noget, der har
været i uorden: udbedre; reparere. DL.
2—22—62. Skuder, som . . skulde flyes
og tiæres. Holb.Berg.48. den ^ Febr. blev
Capitain Munk anbefalet, at lade flye og
færdig giøre de trende Skibe. CPBothe.
MQJI.ooO. *den (a: en bombe, der slog ned)
gav dem der fuldt op | At flye og flikke
hos dem selv. Bahb.SkuespJIlJBé. Han
lod sine Klæder, Støvler, flye.FSO. Thor-
senJ33. Feilb. i forb. m. paa: (bønderne)
haver (ingen tid) haft at flye paa deres
egne llunse. HolbJ:p.lJ271. VSO. 2 Tøm-
mermænd flyede paa (stadens kag) i 8 Dage.
EMatthiessJ)E.61. Feilb.

2) (egl. iron. anv. af bet. la) medtage ell.

tilrede (slemt); ogs.: tilsøle. Feilb. Saa-
dan dog Hestene var fUt (o: tilrakket), da
han kom med dem. Kvæmd. ogs. refl. : Sik-
ken du har flit dig.smst. Feilb. | i forb.
m. til: snavse, grise til (jf. tilfly/ *Saa-
snart det skidne Tøy eens Kiæder kommer
nær, | Man flyer dennem til udi en Pok-
kers fær.HeltJ'oet.97. RahbÆJ.199. Seel
hvor han har flyet sine Klæder til med
Duun. FSO. MO. refl.: hvodden er'et, han
har fliet sig til? Wied.BS.42. Du fl/r dig
til. AarbFrborgJ.920.88.

3) indrette ell. ordne det saaledes, at nogen
kommer i besiddelse af eU. opnaar noget;

skaffe. Rachel . . sagde til Jakob: fly
mig Børn! og hvis ikke, da døer jeg.lMos.
30J. Fly os Hjælp af Nød. Ps.l08J3. Han
har (lovet) at flye hende en Mand. Holb.
Stu.1.2. *Thor . . fordred Nattely.

|
Bon-

den giensvarte: „Herre!
|
Det vil jeg strax

dig flye." Oehl.NO. 8. || t særlige forb. m.
aav. ell.præp.-led.: fly (en) af med (noget),
skaffe af med; skille ved; ogs.: berøve. Gram.
Nucleiis.1362. Kan du flye os af med dette
galne Menneske ? FSO. fly fat paa, se

IH. fat 1. fly i tale, se Tale. i m. en
inf. som obj. ell. (især) føjet til obj. (han)
kand fly et Fruentimmer nok at bryde sit

Hovet med. Holb.Vgs.(1731)J.l. Mon intet
Menniske vilde . . fly mig at vide, hvem
der har taget (mine penge)? KomGrønneg.
IJ.33. CKMolb.Dante.in.71. især i forb.
fly (en) nok, meget osv. at bestille ell. gøre:
lad os tale noget om Hamborg. Den Ma-
terie kand flye os nock at hestiRe. Holb.
KandstJlJL. en Stervboe, der maatte flye
en Mands-Person . . nok at giøre.ThSchtnidt.
E.6o. Graah.PTJI.139. Jeg skal snart flye

ham Andet at hes\iRe.Hauch.KY.40. MO.
Feilb. talem.: fly (en) fødder at gaa paa,
se Fod. H i forb. m. adv. ell. præp.-led, der
angiver retning eU. udgangspunkt: bevirke, at

nogen kommer hen til ell. bort fra et sted:

bringe. 'Derfra en sagte Vind os til Ze-
rinthen fliide. Falst.0vuL.36. Han flyede os
ind paa Kunstkammeret uden Penge. FSO.
Vi flyede ham hemmeUgen ud ^ Byen.
smst. sml. : Vil De ikke selv tale med ham
og flye ham de Nykker ud af Hovedet.
Hrz.VIlJ.01. Jens Hyldgaard har faaet nyt
paa fra det inderste tu det yderste, og

10 Ann' har selv lavet det meste . . hun skd
nok fly sin Mand saadan af Gaarde, at

hun kan være det bekendt. Si/oW63'JkfJ8.
4) overgive ell. overlevere noget til en;

give; række. Joseph sagde: flyer hid
Eders Kvæg, saa vfl jeg give Eder Brød
for Eders Kvæg. lMos.47.16. Flye (avi-
serne) til Richart Børstenbinder, som plejer
læse. Holb. Kandst.ILS. Flyr mig , . Jer
Haand, JomtrvLe.sa.Vgs.(1731). 111.5. See

20 her skal jeg fU dig Penge til en Ring.
KomGrønnegJ.254. han flyede dem Nøg-
len. Oehl.VS.50. (sendebudene) flyede ham
Beviisligheder for at det var Kongens
ViUie. GrundtvJ)VJj250. Mikkel flyede .

.

Æggene fra sig.JVJensJ'D.6. GravlÆ.6.
Esp.76. ThorsenJ35. Feilb. | fly ud, ud-
levere. Phønixb.TCJLNr.1.5. VSO. Hvad du
flyer ud (Chr.VI: skal overantvorde^, skal
være efter Tal og YægtSir.42.9.

X III. fly, V. se flyve.
IV. Fly, et. se Fløj.

fly-, i ssgr. især af HI. fly-, se flyve- Q
(sU af I. og H. fly, se Fly-havn, -kraft
Flyd-, i ssgr. ['flya-] af flyde; kun i

faa txlf, se Plyd-holt samt -bro, -sand (u.
Flyde-bro, -sandj; jf. Flyde-.
flyde, V. ['fly9a] præs. flyder [ifly-'^ar]

(Høysg.AG.89); præt. flød [flø-'a] (smst.);

part. flydt [flyd] elL (nu kun dial.) flydet

40 (Holb. Berg. 116. Esp. §183), flødt (Moth.
F231. Høysg.AG.89. Stampe.1.437. VSO.
Kort.43), fløden ('flødden. Høysg.AG.89. jf.
Kort.43(skaansk); egl. fk.), (nu næppe hr.;

„in vulgar s^eech.'^.Bask.GrammaroftheDa-
nish language. (1830). 58) fladt (NMPet.Isl
Færd.I.19). vbs. (især i bet. 6; /. br.) -tang
(Oehl.NG.232. Gymn.II.202. Hannover.
Tekn.77), jf. Flaad. (æda. flytæ, oldn. fljota,

eng. fleet, ty. fliessen; besl. m. lat. pluit, det

50 regner, samt m. H. flytte, I. Flod, I. Flot, H.
flot, Flus, Fløde; jf fløde)

1) om vædske, som ikke tilbageholdes af
(slippes ud af) en beholder olgn.: bevæge sig

af sted; strømme; rinde, (især m. præp.
ell. adv., der betegner retningen ell. udgangs-
punktet). Ingen maa paa anden Mands Jord
uden hans Villie . . lade Vand flyde. DL.
5—10—49. Han oplod en Klippe, og der
flød Vand. Ps.i0.5.4i. Dette Blek flyder

60 godt.FSO. Sveden flyder ned af Ansigtet.
smst. Floden flød med det klareste Vand.
Goldschm.BlSJV.52 (jf. bet. 3a;. (m) Har-
piks, som dels flyder frivilligt ud af Træ-
erne, dels først efter Inåsmt. MentzOJPl.
318. flydende vand, (nu næppe br.) rin-
dende vand (mods. Sø olgn.). et flydende

7»*
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Vand . . skiller deres Jorde fra hinanden.
Solb.Kandst.y.2. nogle store, flydende og
ferske Vande, EPont.Atlas.L528. jf.: det er
meget nyttigt for de rejsende, at (broen)
bliver opbygget, saasom de maa fare over
den flydende Aa. Cit.l703.(AarbSkive.l921.

129). II
upers.; om afsondring af materie

olgn. (jf. u. bet. 3,2j; hvosomnelst det er,

naar det flyder af hans Kjød, da er han
nreen formedelst sit Flod. 3Mos.l5.2. || om
blod: rinde ell. strømme ud af et saar; ogs.

i videre anv.: blive udgydt; strømme (fx. i

kamp). Blodet flød af Saaret. lKg.22.35.
*flydl raabte jeg, mit Blod!

|
Men ingen

Draabe t\ød.Wess.8. *Blodet flyder (Oehl.
EJ.153: qvælderj af et Saar fra Brystet.
OeM.(1841).III.141. (i Kolossæum) var Men-
neskers og Dyrs Blod flydt i Strømme.
Goldschm.VI.298. omvæltningen gik ikke
for sig, uden at der flød meget blod I

||

om taarer. *Tit Taare-Strøm paa Kinaer
flød. £rors.504.*Flyder, flyder salte Taarer,

|

SUg et Tab kan fordre GTasLå.Ew.(1914).
1.101. Grundtv.PS.I.135. »Da sprang der
frem en Kilde, den sank igjen i Hav,

|

Det var de Danskes Taarer, der flød ved
Heltens Grav. Hauch.SD.II.86. m. overgang
til bet. 2,4: *de var to, som blev sammen
gift;

I
for de havde vundet hinanden kær,

|

Og Taarer flød der af den Bedrift:
|
Savn,

naar de skiltes 1 Sorg — var de nær. So^^
Clauss.P.40.

II
billedl., om drikkevarer:

strømme ell. findes i rigelig mængde. Viin og
011 begyndte at flyde som Vand. Holb.DH.
11.789. et Gilde, hvor Mjød og Brændevin
ilyåQV.Brandes.X.436. jf. bet. 3.1: K. havde
nu ogsaa opbudt alt for at faa en festlig

Dag ud af det; det flød med Mad og
Hvrnke. AndNx.PE.1.277. \\ flyde over,
dels om vandløb ell. vædske: strømme over
sine bredder, sin beholder osv. kilden flyder
over. Moth.F233. Vandet i Mølledammen
staaer saa høit, at det flyder over. MO.
dels (m. subj.-skifte, jf. bet. 3) om beholder

olgn.: blive saa fyldt, at vædsken strømmer
over. Glasset, Kanden, flyder oxer.VSO.
Karret , . flyder over, MO, bægeret fly-
der over, se Bæger 1. overf.(jf. bet. 2.3

og B.i): *du, hvis Hierte før flød over
|
I

henrykt Friis og Tak. Rahb.Tord.88. *saa
inderlig vor Helt blev glædet,

| At af Er-
kjendtlighed han over flød. PalM.V.83.

2) billedl. ell. overf. anv. af bet. 1. 2.1) GJ

i al alm. Sligt Rygte kan letteligen flyde
ud iblandt Folk. VSO. *af dens Blomster
flyder liflig LvLgt.Hrz.AN. vii. Solens Straa-
ler . . flød gjennem de høie Vinduer. T^m^A.
IX.236. om en klædnings fald: *0m hendes
ranke Lemmer | De lange Folder flød. sa.

Haandt.34. *Fløjelskaabens Folder fløde
|

om den fyrstelige Læg. HGreensteen.Udv.
Digte.(1898).29. || lade (noget) flyde ind
i sin tale olgn., (nu 1. br.) anbringe (noget)

lejlighedsvis i sin tale; føje ell. flette ind. At
lade noget Skiemt flyde ind i sit Foredrag,
VSO. MO. flyde (en) af ell. i pennen.

se Pen, 2.2) (nu 1. br.) om tiden: svinde
hen; gaa (jf. I. fly 3^, "for een, som mun-
ter nyder

|
Sit Ansigts Sved, er det en

Tid, som hastig flyder, £i«,IF.58. især i

forb. w. bort eZr hen: vort lif flyder bort.
Moth.F231. 'hine milde Egne, hvor min
Ungdom

|
flød hen i søde Sysler. B^asie.

BD.41. VSO. 2.3) om gerning, virksomhed
ol^n.: foregaa paa en jævn, let ell. hur-

10 tig maade. ald hans gerning flyder for
ham. Moth.F232. Det flyder godt for ham
alt hvad han . . foretager sig. VSO. Det
flød rask fra Haanden med at koge Æg
og stege Aa\.. Skjoldb.JJ.107. især m. h. t.

tale olgn.: strømme jævnt, let ell. hurtigt fra
læberne (jf. flydende ndf.). min Tale skal
flyde som Duggen. 5Mos.32.2. mit Moders
Maal vilde U^e synderlig flyde for mig
(o: efter udenlandsrejser). Holb.Orthogr. 93.

20 *Hvor flyde Ordene dig let fra Læben!
PalM.U.421. I over fem Kvarter stod han
paa Prækestolen, aah, saa henrivende vel-
talende! Det flød som Honning fra ham!
og — han brugte ikke Fapiil HEaarsb.M.
155. jf: *Jeg gad nok skrevet meer, men
Geisten tvungen flydeT.Falst.0vid.58. talem.

(dagl ): det flyder for ell. fra ham, som
af tappen i en tønde (Mau.2211. D&H.),
som skidt fra spædekalve olgn., han

30 taler hurtigt ell.meget. *Forslag flyde fra ham
let,

I
som Skidt fra spæde Kalve.Cit.l838.(Jy

SamLSB. V.149). Grundtv.Da.0rdspr.(1845).
nr.638.

\\
part. flydende som adj. og adv.

:

let; hurtig; jævn. Han er meest for fly-

dende Arbeidf, som han kand gaae ud og
ind ved, som han kand tage en Pibe To-
bak ved. Langebek.Breve.83. Havde Græ-
kerne ikke hos sig selv fundet en Glæde
ved en vis Frihed, en livlig og flydende

40 Afvexling i Stillingerne. JLange.IL64. jf.

:

flydende (o: hurtigt) nemme. Moth.F235.
flydende haand(skrift): Schand.TF.L
7. Med fast og flydende Haand tilførte

han Protokollen: „Forstanderen ansatte
som Portner N. N.''0Rung.(BerlTid.'^'>/il922.

14.sp.4). især m. h. t. mundtlig ell. skriftlig

udtryksmaade : at tale flydendes.ilfo</i.i''535.

(lingua franca) taler jeg . . forbandet fly-

dende. RudBay.EP.Ll59. (han) talte fly-

so dende og sikkert som den, der er vant til

at føre Ordet. Pont.LP.VIL 160. jf: han
beviste mig den Ære at føre Konversa-
tionen paa Fransk, fordi Italiensk ikke er
mig ganske flydende. Goldschm.VI.ll. Dr.
S. er en flydende Taler. PoVliol906.5.sp.2.
flydende stil, (nu 1. br.) let og forstaae-

lig stil (mods. knudret/ Overs.afHolbLevned.
255. Man kand ikke nægte denne Mand .

.

et munter Vid, en levende Indbildning,

60 en flydende Stil.Eilsch.PhilBrev.139. Høysg.
AG.a3f. flydende tunge, gode talegaver.

Moth.F235. Arius mødte selv uden Procu-
rator (thi hånd havde en flydende Tunge,
og kunde sige hvad hånd vilde).Holb.GW.
L3. Basth.GT.7. (han) kunde med flydende
Tunge udbrede sig over de almindelige
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Æmner for Samtale.Blich.(1920).IX.41.M&n
avancerer i Danmark, naar man er kjøn,

stor og tyk, har en flydende Tunge og
en god FoTåøie\se.Schand.AEJ2. flyden-
de vers, vers, soyn er uden metriske fejl

og lyder godt. hans flydende, men tanke-
tomme YeTS.Stolpe.D.IIL13. VUhAndXII.
98. 2a) (m, nul. br.) i forh. m. af : have sin

oprindelse fra ell. begrundelse i noget || stam-
me fra; komme af; ogs.: afhænge af.
(iscer m. abstr. subj.). 'ingen Bevaring er
Herren ey med, | Fra Muur eller Volde
kand flyde. Sort.HS.H2': min Næring, som
flød af Byens Galskab, er forsvunden.
Holb.Rpb.IIIJ.1. det physiologiske Spørgs-
maal, hvor vidt der af sligt Sammenleie
kunde flyde Besvai^else eUer ikke. ^S
Ørsted.Haandb.1.519. Kommer den gyldigen
Valgte i et af de Tilfælde, der udelukke
fra Valgbarhed, mister han den af Valget
flydende Ret. Grundl.(1849).§62. Brandes.
VII.428. (han skulde) købe voks eller pels-

værk, han skulde gøre de deraf flydende
udlæg. Arup.H.30. T| fremkomme som logisk

slutning ell. følge af noget; følge af; slut-
tes af (nu kun upers.), endskiønt man
kand tilstaae, at . .Hofmod og Forfænge-
lighed have bygget flere Hospitaler end
ane Dyder tilsammen, saa flyder dog der
ikke af, at de have bygget dem aile.Holb.

MTkr.22. *Af Deres Ord, min Herre, kan
det flyde,

|
At Larm er ikke det, hvorpaa

De just fortryde. EwJV.20. en Mening,
som lettest flyder af Ordene. Horreb.II.3oO.
Heib.Pros.VI.47. Det er blevet Mani at

samle paa Bøger . , Og heraf flyder som
en selvsagt Følge, at Samlingernes Præg
ikke længer hverken er forskelligt eller

tilfældigt. EChristians.(Aarbog f. Bogvenner.
1919.1). 2.5) være i en stadig og uafbrudt
bevægelse uden fast maal. den græske fi-

losof Heraklit lærte, at alting flyder (o : alt

bevæger sig)
\ || især, m. afsvækket bet, i

forb. flydende kapital olgn., (^ eU. polit.)

kapital, som ikke er bundet, men staar txl

raadighed; bevægelig kapital (mods. fast ka-
pital, se u. I. fast 1.1^. Brandes.VI.5. TUsk.
1903.369.

3) m. subj.-skifte: være saa gennemtrukket
ell. fyldt med væde, at denne udskiller sig;

afsondre ell. udskille væde. 3.1) i forb.

m. af ell. med: være oversvømmet af;
være fuld af. et Land, som flyder med
Melk og Honning. ^jlfos.3.i 7. Vandet . .

overskyUede Staden, saa at Gaderne fløde
med Yaiid.Borrebye.TF.442. 'Min Roe er
mig et Monarchi,

|
Der flyder med Chram-

bambuli. Sttib.83. Feilh.
|| overf. : være dæk-

ket af eU. opfyldt med (noget, der er hen-
slængt paa en uordentlig maade). hele Sove-
kammeret flød af hendes hvide Skørter.
Bang. L. 60. Hele Gulvtæppet flød med
Pakker og med Ralm.sa.HH.22. Bordet
. . flød af spildt Mælk og Kartoffelpil.
AndNxJPEJ.173. 3.2) uden præp.; om kilde

olgn.: strømme; rinde. kUden flyder ikke

længere
i
biUedl.: Kilderne til Kundskab

om det daglige Liv i Norden flyde først

med tilstrækkelig Fylde fra omtrent det
16. Aarhundredes Begyndelse. TroelsL.I.12.

Mønt ser vi (o: et par præstefolk) kun de
Par Dage, Tienden flyder (o: indbetales).

Bang.B.18. H spec. (nu især bibl. eU. dial.)

om saar, saarede ell. betændte legemsdele : af-
sondre pus olgn.; vædske. flyder (saaret)

10 op og neder (o : vædsker saaret for oven
eller for neden). DL.6—7—5. Det, som . .

haver flydende Saar eller Skurv eller

Fnat, det skufle I ikke offre Herren.
3Mos.22.22. Flydende (nu : rindende^ øien.

Moth.F235. Naar Børn have . . flydende
Hoveder, saa skal man . . vaske deres
Hoved med koldt Vand. OeconH.(1784).
III. 7. MO. Feilb. H (nu næppe br.) om øje:

græde. Mit øye flød (1871: strømmer^.
20 Begr.3.49(Chr.VI). 'VUt du bevæge mig

til Graad, I Dit Øye først maa flyde. Beenb.
11.55.

II T kom, sønden! blæs igiennem
min have, at dens kostelige urter kunde
dryppe (anm.: flyde; 1871: at dens VeUugt
maa brede sig ud). Høj8.4.16(Chr.VI).

4) om stof (i fast ell. luftformig tilstand)

:

antage eU. optræde i en saadan tilstand, at

det let forandrer sin form (men, som regel,

ikke sit rumfang); især: antage ell. op-
30 træde i vædskeform; (begynde at) strøm-
me eU. rinde som vædske. Et Liig flyder,

naar det gaaer over i Forraadnelse. FSO.
han skulde op og pirre i et af Lampet-
ternes Stearinlys, der flød.Schand.F.17.
nu især (fagl.) om metaller olgn.: smelte

(jf. Flus i;. vAph.(1759). Flusspathen.,
flyder letteKg i Eden. Ea/f. ('i784). 598. Jo
mere Flus . . der findes i Emaljepulveret
desto lettere vU det flyde. OpfB.''11.267.

40 jf.: Graat Raajæm flyder tyndt og fylder

Formen ved Størkning med stor Skarphed
. . hvidt Raajærn flyder daarligere, størkner
med runde Kanter og indsunkne Flader.
Sal.IX.1063. H uegl. (if. bet. b), dels ^ om
den formforandring, der finder sted hos me-
taller ved flydegrænsen: Til at overvinde
den indre Friktion og indlede Flydningen
kræves en højere Spænding . . end til at

vedligeholde Flydningen. Sal."" VIII. 283.

50 dels (bag.) i udir. brødet flyder, o: gæren
hæver ikke dejen, men brødet bliver fladt.

OrdbS.
II

part. flydende som adj.: som er

i stand til let at farandre form (men ikke

rumfang); som let giver efter for tryk ell.

berøring; især: som optræder i vædskeform
(mods. fast og (i alm.) luftformig (jf. dog

Sal.WIII.283)). Høysg.AG.42. Vandet giør

de faste Deele flydende. Schytte.IB.Il.96.

De flydende Legemer forandre Form efter

60 den Beholder, hvori de findes. OpfB.^III.

17. holde (noget) flydende, sørge for

(ved opvarmning olgn.), at noget ikke stivner,

ikke antager fast form. Sal.^ XII.898. jf.

(bUledl.) : Overalt, hvorAnskuelser og Ideer,

som han holder flydende i sig, er ved at

danne Klumper . . der ryster Vedel af sig.
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VilhAnd.FM.21 7. især i udtr. holde galden
flyd ende, se Galde, i /"as<e/br6,.flydende
brændsel, (fagl.) betegnelse for brændbare
vædsker som olier olgn. (jf. u. Brændsel 2),

Wolfh.MarO.232. flydende føde, næ-
ring olgn., næringsmidler i vædskeform (som
mælk, suppe osv.; mods. fast føde, se u. I. fast

2.1 }. (spiserørskrampe) kommer snart, naar
faste, snart naar flydende Ting skulle syn-
kes. OLBang.T.336. (storken) anrettede
sine flydende og faste Spisevarer i en høi
langhalset . . Vase. Brandes.E.9. hvis alt

gaar vel, opnaa vi . . at kunne tilføre Pa-
tienten flydende Næring. TRovsing.TJnder-
livskirurgi.I.(1910).144. brugt substantivisk

i sa. bet: Vanskeligheden ved at synke
tiltager lidt efter lidt, saa at tilsidst ikke
engang det Flydende kan gaae ned. OL
Bang.T.335. hverken (kunne) synke Fast
eller Flydende. OBloch.Chir.IIc.444. f Fly-
dende Ild. En Krudcomposition, der ei

let slukkes af Vand, hvorfor den og bru-
ges ved BieTgemaskiner. Harboe.MarO.113.
flydende luft, (fys.) vædske, dannet ved
sammenpresning og afkøling af atmosfærisk

luft. Christians.Fys.599. Sal.'' VIII.284. fly-
dende varer (jf. Flydevare^, spec. (især

spøg.) : spirituosa; drikkevarer; „vaade varer".

D&H.
5) billedl. ell. overf. anv. af bet. 4. 5.1) tO

gaa over til en anden tilstand, et an-
det udseende olgn.; svinde hen i noget

andet; blive udvisket, forflygtiget, (især i forb.

m. adv. og præp. i). Alt rundt om flød

hen i M.øvke.IlCAnd.V.120. (et) Stykke i

Prosa; først tydelig og stort ski-evet, saa
flød Skriften hen i rystende og sjuskede
Træk. Schand.TF.1.214. Det Hele (o: bille-

derne af kvinder) var ved at flyde sammen
for h.am.smst.125. Mørket laa over Stuen,

saa at alt flød ud i dybe Skygger og vage
Omrids. Nathans.S.58. flyde (ud) i eet, se

u. IL en 5.
||

(især spøg.) om personer. Jeg
tænkte paa Ingenting, men flød velbehage-
lig ud i den . . milde huit. Schand.F.3.
abs. : de er vege og vigende Folk . . De
kan ikke tages med ét Tag, de siger sjæl-

dent nej, men aldrig ja — de flyder ud.
Rosenkrantz.BII.216. jf. u. bet. 2.3: En af os,

som havde let ved at flyde over i Jamber,
skrev et rimfrit Digt. Bang.SE.xvi. Pont.

KS.41. flyde hen i, spec. (nu 1. br.): lade

sig helt overvælde ell. betage af noget; give

sig hen til. At flyde hen i Overdaadighed
og Vellyster. VSO. abs.: Min siel flyder

(1871 : svinderj hen for bedrøvelse. Ps.ll9.

28(Chr.VI). flyde hen ell. (nu næppe br.)

bort (VSO.I.461) i graad, taarer olgn.,

falde i (heftig) graad. *0m jeg end var saa

kold som lis, saa haard som Staal og Stene,
|

Maae jeg dog flyde hen i Graad for dig,

afdøde Ven 1 Graah. PT. 1. 290. Oehl. Øen.
(1824).II.231. CBernh.IV.374. 5.2) i^aH. fly-

dende brugt som adj.: som ikke har fast

form; udflydende, jj om grænse, skel olgn.:

vanskelig at bestemme ell. fastsætte; vag.

Byens . . Rangforordning. Dens Grænser
var noget flydende. Nogle faa Kjøbmænds-
døtre hørte til første Klasse, de Andre
strakte sig gjennem alle Rangklasser ned
a6i.Schand.BS.77. Grænserne er flydende.
Hele det saakaldte gode Selskab inficeret.

PLevin.Hjem.(1919).175.
\\

(efter lat. liqui-

da, egl. fem. a/"liquidus, flydende; sprogv.,

nul.br.) i forb. flydende konsonanter
10 ell. medlyd, betegnelse for konsonanterne

1, m, n og r, som i udtalen let smelter sam-
men m. en foregaaende konsonant; liquidæ.

Rask.NSO.49. Levin.Gr.1.6. VilhThoms.Afh.
11.423.

6) blive holdt oppe (og drive af sted)

i overfladen af en vædske; svømme i

ell. paa en vædske. (især i forb. m. præp. i

ell. paa^. Arken flød oven paa Vandet.
lMos.7.18. hun havde seet samme Smeede-

20 Enke flyde paa Vandet, hvUket var et vis
Tegn til at hun kunde hexe. Holb.Hex.1.3.
*En Svane stolt paa Vandet flyder,

|
Og

første Rang blandt Fugle njdeT.Abc.14.
*Flydntngens stadige Flugt de (^ : gæssene)
betale med latterlig Skridtgang. Oehl.NO.
232. *En Kokosnød

|
paa Havet flød,

|
om-

tumlet vildt af Voven. Kaalund.140. Berg-
stedt.A.137. billedl. : *(skiløberens) lange Haar
paa Vinden flyder. BlickD. II. 187. Man

30 mente, at han altfor mageligt flød paa sin

store Faders Navn. PoVI&1921.5.sp.2. ord-
spr.: hvad der fjæles i sne, flyder i tø, se

I. fjæle 1.1.
\\
part. flydende brugt som adj.

*Her lettes op Ancker, her skriider fra Øe
I

De vældige flydende Slotte (o: skibe).

Sort.HS.D3r. flydende batteri, se Bat-
teri 1.2 (jf. Flydebatteri^. (den) flydende
defension, se Defension 1.2. flydende
is, (nu 1. br.) drivis. Harboe.Mar 0.113.

40 flydende vejbred, 2( (nu næppe br.)

svømmende vandaks, Potamogeton natans L.
JTusch.181.

II J, om skib, som er blevet

beskadiget, saa at det kun med besvær kan
haldes oppe. 1 det Søslag bleve adskillige

Skibe saa beskadigede, at de neppe kunde
flyde. VSO. *Paa Stranden flyde fem hun-
dred Vrag,

I
Og alle beladte med Bytte.

Heib.Poet.III.168. Flyde paa Lasten. Schel-

ler.MarO.226. holde Skibet flydende, smst.

50 jf: Bøger, der gaar af sig selv og kan
holde et Forlag flydende. Aarbog f. Bog-
venner.l919.145.\\(især sport.) om personer:

lade sig bære oppe af vandet uden at foretage
svømmebevægelser, (han) har lært Flyden
og Rygsvømning i slap Sele. Gymn.(1828).
51. den, der først kunde flyde i fersk

Vand, han kunde sagtens svømme i salt.

Drachm.VD.65. Flydning er en Slags Hvile
i Vandet. Gymn.II.202. (teat., 1. br.) om

eo skuespiller: være usikker i sin rolle; spiUe

paa suffløren; „svømme". „Er Rollerne lært

i det mindste?" — Suffløsen: „Aa ja. Fru
K. er færdig, men Hr. L. flyder rigtignok

endnu." SvLa.SD.72.
7) uegl. ell. overf. anv. af bet. 6. 7.l) (nu

1. br.) i forb. m. i: være oversvømmet elL
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fuld af (jf. bet. 3s). marken flyder i vand
. . gulvet i vin. Moth.F232. | ister om per-

soner: have fuldt op af; „svømme" i.

Du har een Geist, som flyder i Under-
fundighed. ZbwiGrønne^'.J.-?^-?. At flyde i

Rigdom og Vellyster, i Silke og Purpur.
VSO. 7.2) (jf. u. bet. 3.1; dagl.) være anbragt
ell. ligge paa en uordentlig ell. skødes-
løs maade | om ting: (ligge og) drive.
Goldschm.(1908j.VL97. Fade og TaUerke-
ner flød i Vinduerne. J?an(7. SG. 75. hun
(kunde) godt gaa den halve Formiddag og
dvaske . . mens alting fik Lov at flyde.

AndNx.DM.137. ofte i forb. »i. ligge: Kierk.

VI. 8. nogle Stykker smudsigt Linned laa

og flød over en Stol. Schand.SFJ74. VVed.
BB.108.

II
upers.; i forb. m. med: Der

flød med Prioriteter, Obligationer, Vexler.
Schand.BS.441. et Pulterkammer, hvor det
flyder med al Slags Skrammel. Eriksholni.

JS.173. jf.: *en vejrbidt Grøft, hvor der
flyder med Sol. MSchneider.FM.68. \\ om
personer: ligge dovent ell. skødesløst. Paa en
Bænk ved Nørrevold flød et Slæng fussel-

holdige Tællesvende. CHans.S.38. Christian
den (attende, der voluminøs flød paa en af

Logens gyldne Stole. PoU/i1919.11.sp.o. jf.

:

„Tror De virkelig, at Rasmussen — ?" —
„Rasmussen holder sig ikke for god tU
noget. Saadan som han Ligger og flyder
med Lydia. Jeg forsikrer Dem, hun er
hele Timer ad Gangen inde paa hans Yæ-
lelse.'* Bergstrøm.M. 11. gaa og flyde,
(1. br.) drive (ørkesløst ell. dovent) omkring.
Der gaar Mester Jeppes Dreng og flyder
. . han gider nok insentins. AndNxJ'E.
11.230.

8) trans. 8.1) {opstaaet ved sammenblanding
m. fløde; nu kun dial.) fjerne det øverste

lag af en vædske; skumme, flyde melk.
Moth.F231. SjællBond.91. Feilb.(u.l.nøåe).

E8P.77. flyde Suppe. MDL.121. H t udvidet
anv.m.h.t.kom: fjerne aks, straa olgn. un-
der komrensningen (sældningen). Moth.F231.
Feilb. (u. 1. fløde/ 8^) {omdannelse af glda.

æda. fløthæ, se fløde) f lade vand strøm-
me over (et stykke jord); oversvømme. Talis
derpaa, før MøUen vorder giort, da skulle
Synsmænd tilvisis at besigtige hvad hel-
ler hånd flyder paa sit eget, eller paa
anden Mands Jord. DL..5—11—1 (efter Jy
Lov.1.57).

Flyde-, i ssgr. af flyde, især i bet. 6
(hvor intet andet bemærkes, foreligger denne
bet); jf. Flyd-, f -ange, en. [1 ell. 3.2]

(vet.) kortaandethed (hos heste), der ledsages

af slimflaad. AFJustÆlO. -batteri, et.

X d. 8. s. flydende batteri (se u. Batteri I.2).

SøLex.(1808).47. Scheller.MarO.226. -blad,
et. (bot.) hos visse vandplanter: blad, som fly-
der i vandfladen. Flydebladet hos Aakander.
Warm.Bot.106. Frem.DN.685. -bom, en.

^ en i vandet flydende bom, der benyttes
til afspærring af en havn, et bassin olgn.

MO. SaVYIII.283. -bro, en. ('f Flyd-.
Moth.F234). 1) bro, dannet v. hj. aftømmer-

flaader eU. pontoner; pontonbro. EPontAilas.
11.212. Flydebroen over Aissund. IngSEF.
VII1.184. Scheller.MarO.226. biUedl. : *Sxm-
det blev en Flydebro,

|
Ved hvis Ender

Brødre boe.Eeib.Poet.VIII.226. 2) (nu
1. br.) tømmerflaade; ponton; pram (jf.
-færge;. CBemh.VIlL56. HCAnd. 1.181.

-dok, en. (iscer ^) en i vandet flydende dok.

Funch.MarOJI.37. OpfB.U.263. f -finne,
10 en. d. s. s. -fje(de)r. Suhm.II.79. f -fje-

Jde)r, en. (e/"<er iy.flossfeder;j/".Flosfume)

. s. s. Flosfinne. SuhmJI.79. -færge, en.

(sj.) færge, der bestaar af en ell. flere pon-
toner; pontonfærge. H. fik Bevilling paa
Anlæget af en Vase og Flydefærge over
Viborg-Sø. Trap.^II.349. -grænse, en. [4]

(fagl.) den spænding (træk, tryk ell. bøjning),

ved hvilken seje metaller faar en tydelig form-
forandring, der ikke forsvinder tgen ved af-

20 lastning. Hannover.Tekn.ol. SaUVIII.283.
-kabel, et. J, d. s. s. -trosse. ScheUer.
MarO.226. -mærke, et. ^ et til en
drivende genstand fastgjort (sø)mærke. Den
danskeLods.(1850).41.

flydenae, part. adj. se u. flyde 1, 2.8,

2.5, 4, 6.2, 6. Flyden-bed, en. {afl. af
flydende, jf. Nærgaaenhed, Paatrængen-
hed) I) (nu næppe br.) til flyde 2.3: det at

tale ell. skrive flydende; færdighed m. h. t.

30 mundtlig ell. skriftlig udtryksmaade. Pen-
nens Øvelse i adskillige Materier og sær-
deles i Poesien, hielper til Flydenhed.
Høysg.AG.a3v. han (havde) stedse . . nærmet
sig de Farvede med Venlighed, talte deres
Patois-Sprog med Yljåei^eå. HBDUpJI.
269. 2) til flyde 4 (jf. Flydighed;. 2.1)

(fagl.) den egenskab ell. tilstand at være (let-)

flydende. vAph.Chym. 1.423. Hallager. 347.

(vandets) store Saltholdighed formindsker
«) allerede dets Flydenhed noget.Ørst.VI.177.

Svovl . . forøger Raajærnets Smeltelighed,
men formindsker dets Flydenhed, hvorved
det gjør det uegnet til at udfylde Støbe-
former. Wagn. Tekn. 303. Mælkens større

eller mindre Flydenhed. LandmB.II. 410.

(smøreolien bør) have en passende Flyden-
hed og Tilbøjelighed til at udfylde For-
dybningerne i SlidSlademe.AageBasmussen.
Skibsmotorlære.(1921).15. 2.2) (nu næppe br.)

90 konkr.: vædske. Vandet, hvilket, eftersom
det er forbundet med meer eller mindre
Varme kan vise sig snart som lis, som
draabbar Flydenhed og usigtbar Dunst.
HCLund.Samler.I.(1803).262. (man) om-
rører Stivelsen med en Træpind saa længe,
indtil Stivelsevandet har forvandlet sig til

en tyk, mælkehviid Flydenhed. Papartet-

deren.(1835).26.

Flyde-port, en. J, en slags svømmende
60 dokport; pontonport. Wolfh.MarO.456.

Flyder, en. flt.-e. (fagl.) 1) hul metal-

kugle^ der flyder i vandet i en dampkedel
olgn. og anvendes til regulering af vand-

standen; svømmer. OpfB.^III.586. 2) fly-

dende underlag (af trækasser olgn.), der hol-

der en ting oppe i ell. over vandoverfladen;
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ponton. OpfB.WIII.871. en alm. Flyve-
maskine, hvor der i St. f. de 3 Hjul . . var
anbragt 3 Flydere ell. Pontoner. Sai.^ 72JJ.
289.
Flyde-sand, et. [1 ell. å] (f Flyd-,

Moth. F23i). (især geol.) meget finkornet
kvartssand, som let kommer i en flydende
bevægelse, og som i forb. m. vand danner en
vællingagtig masse (jf. Kvægsand^. LandbO.
IV.179. Sal.WIII.384. billedl.: *Dit løfte
det er flyde SKnå. Sort. (Saml DanskeYers.^
11.102). -trosiise, en. J, staaltraadstov, som
bæres oppe i vandet af smaa bøjer og an-
vendes til afspærring af snævre farvande
under søkrig (jf. -kabel;. SaU VIII. 284.
-tr«e, et. (1. br.) drivtømmer. MylErich.
(PoU^lil904.1.sp.2). t -vare, en. [4] (især
i flt.) flydende ting; vædske (jf. flydende
varer u. flyde å). Politievennen.l798199.468.
-vod, et. (flsk.) drivvod. D&H. -vægt, en.
(især fys.) redskab til maaling af en vædskes
vægtfylde; aræometer. Ørst.NMD.71. Bræn-
deviinsbr.95. Paulsen.Ll21. SaUII.191.
Flyd-holt, et. (fisk.) især i flt, om smaa,

lette træstykker, som fæstes til overkanten af
fiskegarn for at holde dem oppe i vandet (jf.
Flaadholt;. MO. Små ruller af birkebark
finder endnu . . anvendelse som flod eller

flydholter for fiskenet. Aarb.1903.191.

t Flydiff-hed, en. {efter ty. fliissig-

keit) egl.: det at være fiydende; flydenhed
(2.1); konkr.: vædske. Skomageren.(1832).49.
Flyd-sand, et. se Flydesand.
flydt, perf. part. se II. fly og flyde.

flyg, adj. [fiyg] (sj. flygge. NMøll.Shak.
105). flt. og best. f. -ge. (ænyd. d. s.; fra nt.

fliigg(e), hty. fltigge; afl. af ty. flug (se

Flug^; jf. flygges samt eng. fledge, gøre,

blive flyvedygtig; nu sj. || et besl. nordisk
ord m. sa. bet. er fløj (jf. flt. fløge ndf.?):
Fløig. Moth. F255. jf ænyd. ufløyg (Kalk.
IV.606. sml. fløgt, fløyd, ufløgget. smst.I.

575.IV.606.V.259), no. dial. fløy, rask og
driftig (tløygå, flyvefærdig), oldn. fleygr,

flyvefærdig) om fugleunger : som kan begynde
at flyve; flyvefærdig. Moth.F249. een
Unge kand være flyg, en anden pindet,
den sidste beldet ell. skaldet. OecMa^'.FII.
371. NaturensV.1912.31. Feilb. u. fløg (fra
Angel), saa maa jo Vildællingerne være
fløge ! Markman.S.142.
Flygel, et ell. f en (MusikL.(1801).81.

Sibb.II.255). [ifly'q(a)l] flt. flygler, {fra ty.

fliigel, egl: vinge; afl. af flug (se Flue);

jf. ænyd. flugel, flygel, vinge, fløj, samt Fly-
gel-adfjudant, -horn) klaver i trekantet
form, hvis strenge er udspændt i samme
retning som tangenterne. MusikL.(1801).81.
Bagger.1.249. Bang.Udv.40. MusikL.1.233.

t Flygel-adjudant, en. (/Va %. fliigel-

adjutant; jf. u. -horn) JaJ d. s. s. Fløjadju-

dant. det skal forholdes med Flygel-Ad-
jutanterne . . paa samme Maade, som for

Gen. Adjutanten allerede er fastsat. MB.
1776.642. -horn, et. (fra ty. fliigelhorn,

egl.: horn, der gav signaler for h^erfløjene

(jf. u. Flygelj) cT messingblæseinstrument,
opr. brugt som signalhorn hos infanteriet (jf.
Bugle-, Bygel-horn;. Sal.''VIII.285. Pol.^Vi

1922.11.SP.2.

t Flygert, en. (vel fra nt, jf. (nt. fin-

ger, vindfløj, og) ty. flieger i sa. bet. som
Flygert) flyvende klyver (se u. flyve 2.i).

vAph.(1764).
flygge* «^i- se flyg. f flygges(, dep.

10 V. (ænyd. d. s.; afl. af flyg) om fugleunge:
blive flyvedygtig. Moth.F249. Nu be-
gynde Fugleungerne at flygges. VSO.
\ flygle, V. [ifly(-)ql9] (afFlygel) spil-

le paa flygel. I Pavserne . . flygles der
oppe i Ét&geTne.JVJens.Intr.l37.
flygte, V. [I fløgda] (tidligere ogs. skrevet

flykte. Holb.Intr.1.87. f flugte. Slange.Chr
IV.292). -ede. (jf glda. fluktet (Kalk.1.567)
som adj. (sml. ænyd. bort fluctet. smst.256)

;

20 ligesom sv. flykta laant fra mnt. vliichten,

vluchten (ty. fliichten;, afl. af vlucht, se

Flugt
II
ordet har i talespr. og alm. skriftspr.

fortrængt 1. fly i dettes bet. 1) \)paa en hoved-
kulds maade ell. hemmeligt løbe ell. skynde sig

bort fra et sted (p. gr. af fare, drevet af en

fjende olgn.); baade om den begyndende hand-
ling: gribe flugten, og om den vedvarende

:

værepaa flugt. (han)ilygteåeti\BieTgene.
Holb.JH.1.669. (nogle) flygtede over Havet.

30 Molb.DH.1.177. *I Nattens StUhed flygted
vi fra Yi.]Qmmei.PalM.TreD.37. jf: *Hur-
tig over Bjerget paa flygtende Fod

(
Kom

jeg henad Qveld til en brusende Flod.
Heib.Poet.II.66. i forb. m. bort (jf. bort-
flygtej; Bagges.IV.257. *Jeg var skjændigt
bleven fangen,

|
Var jeg flygtet bort tu-

fods. Ifrz.i>.JJ.65. *Nu flygter jeg bort til

Am.eTils.ailWinth.IV.42. i forb. m. for: *De
slagne Engelskmænd flygted

|
For Fjen-

40 dens Sværd. Eolst.D.II.186. alle de, som
vare flygtede (Chr.VI: vare flygtige^ for

Ulykkerne, kom til dem, og de bleve dem
til FoTstærkning. lMakk.2.43.

\\
(G), især

poet.) i al alm.: drage hurtigt bort. *Alt
flygted Storken (Grundtv.SS.III.446: Nu
Storken flyverj over Strand. SalmB.us.63.1.

*Nu Tid det er, fra øde Land at flye,
|
At

flygte fra de sneebedækte Lunde. PalM.
TI.178. Schand.US.69.

\\
(sj., poet) m. obj.:

50 drage (flygte) bort fra (jf. u. 1. fly i).

*har (dette) kunnet volde ! Hun saa tidlig,

trods den endnu kolde
|
Vaars Tilbageviit

har flygtet Byen? Sa^r^res.Eos.i 9. 2) (poet,

sj.) trans. : d. s. s. 1. fly 2. *0 hulde Drømme,
smigrende og søde . .

i

Jeg flygted eder
længe som en Brøde.

| Thi Jorden glem-
mer jeg for eders Himvael.Aarestr.174.
billedl: den, der feigt flygter enhver dy-
bere Forklaring. Kierk.III.301. 3) ('CP, især

60 poet) m. tings-subj. : d. s. s. I. fly 3. *For
Guds Engels Straalekrands

|
Flygter alle

Nattens Skygger sorte. Ing.RSEWlI.235.
Holstein. D.^55. i forb. m. bort: *Livets

Glæde flygter hurtig bort. Heib.D.45. *Fra

Moder flygter Søvnen bort. PMøll.L107. ||

(sj.) m. obj.: svinde bort fra (en). *Smer-
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ten flygter ham, og Sorgen Her.Ba^es.
IVM. saDanfJIIM. 4) f tratiS.: føre
elL bringe bort. at flygte sit gods. Moth.
F242.

flyfftig* ad/, [ifløgdi] Røy8g.Anh.23.
(tidligere ogs. skrevet fløgtir. HolbJ'aars.

47). adv. -t ell. (f) -en (VSO. Gylb.niJ4)
eU. (1. br.) d. s. (Holb.Paars.31o. Grundtv.
PS.VII.157). (glda. fluctigh (cenyd. oas.

flyctighj; ligesom sv. flyktig laant fra lo

mnt. vluchtig, vluchtig, adj. tU vlucht, se

Flugt)

1) til Flugt 1. 1.1) (nu kun bibl. samt i

ssg. landfly^g^ som flygter ell. er paa flugt;

flygtende; ogs.: sam er nødt til stadig at

flygte fra sted til sted; fredløs. aUe de,

som vare flygtige (1871 : flygtede^ fra de
onde, kom til dem, og de bleve dem til en
bestyrkelse. lM.akk.2.43(Chr. VI). ustadig

og flygtig skal du være paa Jorden. iMos. 2ii

4.12. nan opmuntrede sine flygtige Folk
at holde Stand. Holb. Herod. 29. Hoved-
staden var i Fjendevold og Kongeslægten
flygtig i Landet. HNClatis.Leil.63. 'En van-
ker maaske flygtig | omkring i fremmed
Ldoid. Ploug.1.48. || som subst.: flygtning.
Samme Romerske General, saasom han af

Naturen var mild og naadig, saa tog han
disse Flygtige i Beskyttelse. -HoZ6.AA.8i.

SchyUe.IB.IL302. || billedl. hvorledes skal 30

. . de flygtige Sæder kaldes tilbage. Suhm.
11.176. *SoIen forjager den flygtige Sky.
Hauch.SD. 1. 193. 1.2) (nu kun jæg.) om
vildt: som p. gr. af forskræmthed let flygter;

sky (jf. Flygtling 2). endog Fuglene de
flygtigste ai Dyrene ere paa ubeboede
Øer . . fast tamme. Kraft.VF.160. Fuglene
var vist altfor udviklede og derfor flygtige.

BoganJI.1 7. VigMøU.HJ.l 90.

2) OT- CBnyd. glda. fluct, flugt, fjederham, 40

svingfjedre; nu næppe fer.) som kan flyve;

flyvende; bevinget. Moth.F249. *Fra Ør-
nen i Høyden, den flygtig Monarc,

|
Til

Fugle af nedrig og flagrende Orden. Stub.8.

IJ
om fugleunger: flyvedygtig, -færdig

(jf. Hyg). Ungerne blive flygtige, ian^e-
bekXex.F133a.

3) (jf. flyve 2) GJ som let kan føres af
sted af vinden; letbevægelig; let; fin.
*(ungdommens) Bedrift

|
Var som paa flyg- 50

tigt Sand en flygtig Skrift. Holst.DJI.119.
II
om klædedragt: Hendes E^lædedragt er

alt for flygtig.7S0. »hyUet let i flygtigt

Flor,
I
En Række Dandserinder snoer

|

Sig ind i Salen. T7in<A.JFJ44.
|| (nu især

poet.) i videre anv.; ofte m. overgang til bet. 6.

*et Blendværk,
|
Saa flygtigt som det

flygtigste blandt Syner. Heib.Poet.II.121.
•Som Dunst over Engen saa flygtig til at

see,
I
De Trende (o: elverpiger) blev til 60

Een og den Ene til Tre. smstdll.364. hans
Kærlighed (havde) for en stakket Stund
. . omgivet ham med en flygtig Glorie af

Aand og Højhed. JPJacII.iO.
4) (jf. Flugt 2.2-4, flyve 3; især {^) som

er i stand til at bevæge sig rask ell. let;

hurtig; rap; ogs.: som vidner om hurtig-

hed, raphed. *Man Stadens Fendrick saae
. . Fahnen svinge,

|
Nu over Hovedet, og

det med megen Art . . | Nu under Bee-
nene den gick ej mindre flygtig. Bbi6.
Paars.315. I Ungdommen har man et flyg-

tigt Blod. FiSO. *Hurtig oprundne (er vaa-
rens værker),

| Flygtig forsvundne. Grundtv.
PS.VII.157. Om Udt skulle I høre Tonerne
af deres Ludur- og Jagthorn, naar de paa
flygtige Heste fare hen over Høiene. Hrz.
D.IV.172. med flygtig Gang ilede (hun)
afsted. sa.FN.46. *Som lette, flygtige Ter-
ner (o: piger),

|
Der flyve paa hvert et

Vink,
I
Igjennem Løvet listed

|
Sig Maa-

nens gyldne Blink. HolstJD.IIJ89. Denne
Hjort . . var lige flygtig i Firspringet hver
Gang han jog den op. JVJens.A.II.106. l\

flygtigt batteri, (^, nu næppe br.) d.

s. s. flyvende batteri (se u. flyve 3s). MU
TeknO.76. flygtig sape, (iii, nu næppe
br.) d. s. s. flyvende sape (se u. flyve iji).

8mM.245.

5) (videre udvikling af bet. 4; jf. flyve 4a)
6.1) (nu 1. br., jf. dog FeUbJ.318) som er

af en let foranderlig, urolig karakter; let-

sindig; ustadig; ogs.: som vidner om let-

sindighed, ustadighed osv. *En Geist, der
ingensteds har hiem, | Og alt for flygtig

Hierne. BeenbJI.33. Paltz-Greven er noget
flygtig. HolbJPantsJI.6. dog burde . . en
soUd Student langt foretrækkes en flygtig

Offlcer. Blich.II.360. 'Flygtig var du al din
Tid,

I
Du kjender ei til Stadighed, til FM.

Heib.Poet.VlII.116. *Mandens Sind er flyg-

tigt,
I

Som paa Havet en Storm. Winth.HF.
284. I stort Selskab er hun næsten flygtig,

var man meget streng, kunde man kalde
hende lidt koket. C5emA.FI.95. 5.2) som
ikke besidder, beror paa ell. vidner om
omtanke, grundighed, opmærksomhed,
dybere følelser olgn.; overfladisk, flyg-

tige og u-overveyede Lidfald er oftest .

.

ilie tryggere end Drønime. Høysg.lPr.6.

flygtig har man læst baade Oeh.s første

og sidste Arbeider. Grundtv. TJdv. III. 617.

•Mangt et flygtigt Ord
|
Undslipper let

en ubevogtet Læbe. Heib.Poet.IV.212. *Naar
et Suk, en flygtig medlidende Taare

|
De

offre til Næstens Sorg. Hauch.SD.1.93. Han
havde nu gjort et flygtigt Bekjendtskab
baade med det aristokratiske og demo-
kratiske Samfund i den By. Sehand.AE.
74. (hun) besvarede hans Hilsen med et

flygtigt ^ik.P<mt.LP.VII.160. jf: *(jeg)

med min Tjener drog tU disse Skove,
|

Som af et flygtigt Navn jeg neppe kjendte.

Heib.Poet.IV.87. disse tvende Prædikener
have end ikke den flygtigste Lighed.
Kierk.XIII.416.

6) (jf. Flugt 2.5, flyve 4.2-3^ som kun be-

staar eU. varer i kort tid; forbigaaende;
midlertidig; kortvarig. Hiernen selv

bør at føle denne udvortes pludselige og
flygtige Kulde (ved et koldt bad). Tode.ST.

1.215. *der har Israels stærke Helte . .
|

IV. Rentrykt »/« 1922 80
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Opreist en flygtig By af tusind Telte.

Winth.V.21?. sa.HF.181. jf.: da forlode
de Jagtens flygtige og ustadige Levnet.
Schytte.IR.II.304. jj som adv. ogs.: i ringe
grad; lidt. *Blegned kun flygtig ved
Høielofts-Dør, | Da jeg (o: Davul) hørde
de Vældiges Stemme. Grundtv.SS.II.165.
I flere Dage saae jeg min Onkel kun flyg-

tigen. Qylb.III.14. \\ nu især (poet. ell. højtid.):

som hurtigt forsvinder ell. svinder
bort; forgængelig; ubestandig. *Kun
kort og flygtig Glæde finder

|
Den svage

Dødelige her. Lund.ED.138. *Havet skriver
med flygtig Skrift. Hrz.D.I.176. *Et flyg-
tigt, ilende Secvinå.Winth.III.ll. »Det
smiler man frem i en flygtig Stund,

|
Man

bort kan i Aar ej græde. JPJac.1.359.
•Lykkens den flygtige Gunst. Drachm.DM.
139.

7) (efter lat. volatilis, adj. til volare, flyve,

flygte; kern.) om stof: som kan fordampe;
især: som let fordamper. *Med Eddik
flygtig Salt forsøg ikkun at blande,

|
Det

sydes skummes vill strax over alle Rande.
Holb.MpS.214. Stricte at tale, er der maa-
ske ingen Slags Materie i Naturen som
ikke er flygtig. vAph.Chym.1.427. Har De
ikke et Middel (mod hovedpine), et flygtigt

Salt? Erz.XV.220. de flygtige eller æte-
riske Olier. OpfB.UII.328.
flygtiges, dep. v. [ifløgdi(q)8s] (sj.) til

flygtig 7: opløse sig i dampform; uegl.:

svinde hurtigt bort; forflygtiges. Hun laa

en Stund og følte Tankerne flygtiges ud.
KLars.Ix.69. flygtig-gere, v. [-igo'rg]

(nu 1. br.) til flygtig 7: vAph.(1764). H (jf
flygtig 3 slutn.) overf.: forflygtige. Palu-
dan-Miillers ideale Verden er en Flygtig-
gørelse af det Liv, vi 'kenåer. Brandes.II.
155. -hed, en. spec; \)ftil flygtig l.i. Poul
Ped.DP.36. 2) O til flygtig 3. Dactyliske
og Amphibrachyske (linier) kan for deres
flygtigheds skyld ikke tage imod Cæsur.
Høysg.AQ.201. m. overgang tU bet. 6: denne
store Flygtighed (af fænomenerne) inde-
holder en stor Vanskelighed for Selviagt-
tagelsen. Hø/fd.Psylc.l8. 3) CP til flygtig 4.

Blodets Flygtighed. VSO. 4) G) til flygtig
5. 4.1) til flygtig 5.i. hvad som udi Frank-
rige heder artighed og fripostighed, kalde
andre usømmelighed og uygtighed. Holb.
DNB.2. De kan tro, at med en Flygtig-
heds Aand som min . . koster det uhyre
meget at gnave sig ind i de tørre Grama-
tikker. HCAnd.Breve.1.27. (polakkerne) tror

sig . . beslægtede med de franske gennem
deres Fejl, det, de selv betegner som deres
Flygtighed og \Jstadighea.Brandes.X.33.
4.2) til flygtig 5.2. man sætter meer Priis

{)aa hastig Begreb og Flygtighed end paa
angsom Skiønsomhed. Holb. Ep. IV. 314.

Flygtighed bliver aldrig de Nordiske Ge-
niers Hoved-Feil, ligesom Pedanterie al-

drig bliver åeFia.Jiskes.JSneed.1.102. Mærk-
værdig ved den Flygtighed, hvormed han
gik fra Stykke til Stykke (i malerisam-

lingen), var en ung Mand. HCAnd.III.282.
JLange.III.12. 5) (nu 1. br.) til flygtig 6.

Lykkens Flygtighed. VSO. *Hvo mægter
|

At fængsle Nuets Flygtighed som han (o

:

Heiberg)? Hrz.D.1.227. 6) [7] (kem.) (et

stofs) evne til at gaa over i dampform. vAph.
Chvm.1.427. Sal.VI.737.

t Flygting, en. (omdannelse af Flygt-
ling; sf.) d. s. s. Flygtning. Jacobi.(Sk

10 Vid.Vin.256). (JacobiMr.281

:

Flygtning;.

t Flygtling, en. flt. -er (Slange. Chrfv.
118. MO.). (fra ty. fluchtling; jf. Flygting,
Flygtning samt u. flygtig l.i) \)d.s. s. Flygt-
ning. Moth.F242. EwJ.88. Blich.IV.370.
*0m Flygtling end paa Jorden,

|
Han løfte

skal mod Solen
|
Det gamle Frihedsbanner.

Aarestr.219. 2) (efter fr. pigeon fuyard; jf.
flygtig 1.2) \ en slags skovdue (der er

meget sky). vAph.Nath.lI.78. Flygtning,
20 en. [ifløgdnen] flt. -e (Heib.TR.nr.26. 10.

Saaby.'') ell. -er (Bagges.Danf.11.162. Bag-
ger.1.325. Saaby.''), (omdannelse af Flygt-
ling efter ord som Dødning, Hedning, Skab-
ning, Slægtning osv.; jf. Flygting og u.

flygtig 1.1
II

nu især O (højtid.)) person,
som er paa flugt; en flygtende. Tullin.

(SkVid.1.33). Schytte.IR.1.24. *Gav du mig
arme Flygtaiing ikke

|
. . giæstfrie Mad og

Drikke ? Bagges.Ep.l43. det svenske Sprog
30 havde han lært, da han som Flygtning for

Napoleon gjestede vort Naboland.B^CJ.«d.
Xil.42. *din Dronning gaaer | Som Flygt-
ning i sit Rige. Holst.DJI.191. D&H. (sj.)

om dyr: "ikke var han kommet
|
Sin Flygt-

ning (o: en hjort) paa Spor. Winth.HF.158.
bilkdl. (om sjælen): 'Det er saa fredeligt,

saa tyst
i
I Himmel og paa Jord;

|
Vær

ogsaa stille i mit Bryst,
| Du Flygtning,

som der hoeTlIng.RSE.VI.93.
40 \ Fly-haTn, en. [H.I.2] dok; dokhavn.

HSneed.(Rahb.LB.I.262).
Flykke, en ell. et (Moth.F217. D&H).

[ifløga] flt. -r ell. d. s. (Feilb.jf. ndf). (glda.

flycKa, flycki, oldn. fMkki, eng. flitch; nu
kun dial.) side af et slagtet svin; flæske-
side; ogs.: flæskebøste. Moth.F217. (kni-

ven) var nok ogsaa gjort til en overmaade
stor Flykke, og dermed meende han Havet,
som Roret var gjort til at skiære. Grundtv.

50 Saxo.I.168.
II flomme i svin. Feilb. \\ især

i ssgr. (han hævede) sin lange benede
Haand op mod Sørens . . klam som en
Træskovisk omsluttedes den af MøUer-
haandens . . F e dt flykk er. Aakj.FB. 44.

de største Faarelaar og de bredeste Flæ-
skeflykker af Aarets Slagt. sa.VF.179.
*En Oxekrop saa aad hun op, |

vel tredive
SvineflykKe. Folkeviser i Udvalg ved Sv
Grundtv.(1882).6. *Svine-Flykker, Faare-

60 Laar |
Saae man kun paa Disken. Grundtv.

Saxo.II.68. Barfod.DH.II.131. JOlr.SD.L
335.

||
(sj.) om stort stykke kød i alm.

med den bedste Samvittighed af Verden
skar (han sig) Flykke paa Flykke af de
talghvide Faarelaar og de laartykke Rulle-

pølser. Aakj.SV.VIII.39.
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t Fly-kraft, en. [I] {efter ty. flieh-

kraft; sj.) midtpunktflyende kraft; centrifu-

galkraft. Rothe.Nat.I.lo9.

Flynder, en. ['flønar] (nu kun dial. Fljm-

dre. vAph/1759). MKristJ^ydansk.(1906).
51. Esp.?9). flt. flynd(e)re eU. (nu kun dial.)

d. 8. (LHBingXesøe.(1802).187. BegtrJyll.
IIJ.07. Feilb]) eU. (nu kun dial.) flyndrer

(vAphJ^athJI.471. PNSkovgaard.B.67. jf
Esp. §126). (ænyd. flunder (flt.), flynder,

flyndre fKalk.III.496. 833), glda. flundra
(KalkJ.*60), fsv. flundra, oldn. flydra, ty.

flunder, eng. flounder (vistnok laant fra
nordisk); hesl. m. flad og plat; sml. Plæde)
I) >f p.sk af familien Pleuronedidce Risso,

som har et stærkt sammentrykt legeme, skævt
hoved og bevæger sig paa siden; fladfisk;
især om de til flynderslægten (Pleuronedes)
hørende arier (rødspætte, skrubbe, ising, skær-
ising og rødtunge). Eogeb.(1710).70. „Hvad
slags Fisk falder meest ved disse Ru-
ster?" — „Cabeljou og Flynder." Holb.Mel.
IV.7. Brehm.DL.III.130. tørre flyndere,
(vind)tørrede fladfisk ('smZ. tørre jyder«.Jyde
samt FlynderjydeJ. vAph.(1764). Huusm.
(1793).167. talem.: naar skoven er grøn, er
flynderen skøn olgn., o: flynderen er bedst

om foraaret og sommeren. Krist.JyA.I.40.
SaVVIlI.288. H (fisk.) spec.om rødspætten.
Flynder synes . . at være dens (o: rød-

spættens) rette og oprindelige danske Navn,
og dette er endnu mange Steder, det gjæl-
dende, især paa de jydske Kyster. Krøyer.
II.20O. 2) (aagl.) dum ell. taabelig person;
fjols; fjog (sml. Torsk samt Flyndrian^.
0ehl.XV.214. Det har . . ingen Flynder
været, som først opfandt Bogstaver.Blich.
1.433. Skydebanen, Vidnet m saa mange
Heltes og saa mange Flynderes Jubilæer.
Schand.O.II.206. TomKristXA.08. 3) om
hvad der i form og udseende minder om ell.

har en vis lighed med en flynder (1). 3.1)

(iscer vet.) ikte, som træffes i leveren hos visse

dyr, især hos oksen og faaret, og som i for-
men minder om en flynder ; leverikte. Moth.
F243. VSO. Begtr.SjælUI.430. nu især i

ssgr. som Faareflynder; jf. flyndersyg, -sy-

ge ndf. 3.2) J, om forsk, træstykker og blokke,

aer ligner en flynder |] bredt stykke træ
(i enden af loglinen), der ved en blyvægt
holdes lodret i vandet (jf. Flynderlog); log-
flynder. FunchMarO.11.37. IdrætsÉJ.363.
II
(nu næppe br.) plade paa underenden

af rorstammen. Funch.MarO.IJoO.
JH d.

s. 8. Flynderblok. Larsen. 3.3) fomde kvinde-
lige kønsdele (jf. I. Fisk 3.1j. *Hvi er mand
nu saa streng, mod andre fattig synder

|

Helst mod en stackels tøs, der lader toe
sin flynder (a: har samleje). Cit.ca. 1705.
(Thott4n524.354). Flynder-blok, en. ^
langagtig blok m. flere huller neden for hin-
anden i st. f. skiver. FunchMarOJI. 37.
-byg, en, et. 2( (især dial.) en slags byg
m. korte, kegleformet afstumpede aks, Hor-
deum zeocrithum L. : risbyg; viftebyg. JTusch.
109.308. LandmBJII.76. Feilb. -fisk, en.

(isærzool.) fladfisk(jf. Flynder 1). MothJF243.
Flynderfisk . . saasom Pighvar, Slethvar,
Tunger, Skrubber, Isinger. Frem.DN.129.
-garn, et. (ogs. Flyndre-. Landhuushold.
^yeSamlJlJ.66). (fisk.) Moth.F243. VSO.
BegtrJyll.II.143. ScheUer.MarO.226. -ho-
ved, et. spec. (1. br.) som skældsord: d. 8. 8.

Flynder 2. Ing.EM.1.33. FeilbJVJ48. -jy-
de, en. (nu næppe br.) øgenavn eU. skælds-

10 ord tU en jyde (jf. tørre flyndere u. Flynder
i). "Ei heller har det Art, naar hver en
Flynder-Jyde

| Strax veed, hvis Navnet
er. En.IV.119. -log, en. J, en slags log,

der bestaar af en Une og en flynder (3ij
(mods. Patentlog^. Lundb.177. -mand, en.
(1. br.) lille, skæv mund (som hos flynderne).
PontJjP.VII.91. I person m. skcev mund.
MothJ'243. -net, et. (fisk.;jf. -garn, -vod;.
D&H. Feilb. -pig, en. (fisk.) redskab m.

20 pigge, V. hj. af hvilket man „stanger" flyn-
dere. MDL. 418. Fiskerilov V« 1888. § 36.
-skind, et. skind af flyndere (som under-
tiden bruges til at klare kaffe med). Moth.F243.
Caffeen smager af Flynderskindet. VSO.
Lidt Løgn er der vel deri, den maa med
ligesom Flynderskind i Kaffen, at denne
kan idsuces.HCAnd.AV.35. Madam Olsen
slog som et Lyn tre Flynderskind i Kedlen
. . Ingen i Lejet kunde lave Gildeskafte

30 som hxm.AndNxJ)MJII.218. | talem. (især
dial): tro, at verden hænger i et
flynderskind, om unge, uerfarne men-
nesker: tro at alting er let eU. lige tU (jf.
Kalveskind;. FlensbA. '^»1904. TUl.l. sp. 3.

FeilbJII.1039. fare af sted som fanden
i et flynderskind, fare hurtigt og lar-

mende af sted; fare om paa en forvirret ell.

stundesløs maade. Jeg holder ikke af de
Folk, der fare afsted som Fanden i et

4p Flynders}ånd.HrzJJ.I.332. Feilb.I.265.318.

-stade, et. (nu næppe br.) sted i havet,

hvor flyndere holder tU. Moth.F243. VSO.
-syg, adj. [3a] (iscer vet.) flyndersyge Faar.
Sal.VI.246. -syge, en. [3.i] (især vet; jf.
•syg;, den saakaldede Flyndxesygen (hos

faar).PKSkovgaard.B.49. Larsen. -TOd, et.

(fisk.) Moth.F243. D&H. Feilb.

\ Flyndrian, en. ['fløn'(d)ri|an] {dan-
net af Flynder efter ord som Dumrian,

50 Klodrian) som skældsord : d. s. s. Flynder 2
„Det var godt, te han ku' vaagne, den
Fløndrianl" Ole fik Øje paa et glimtende
Lys i Mejeristens Værelse. Chri^masJFrits
Banner.(1902).86.
Fly-r«n, en. se Flyverøn. -sand, et.

se Flyvesand.
Flyt, et. [fløffj (i bet. 1 ogs. Flytte. Svendb

Amt. 1920. 58). flt. d. s. ell (i bet. 2) -ter

(Feilb.IV.149). {ænyd. (paa) fløtthe, (paa)
60 rejse (Kalk.V.258), no. dial flyt, flytning eU.

befordring til vands, bortjagelse; afH. flytte;

næsten kun dial.) 1) handlingen at flytte

(sig); flytning, 'efter Mange fløtt
|
udsaa

Gud ham it rom . . til Arf og Eyen Dom. Cit.

1708.(NkS4°820b.326). Mandags Flytt er
ingen Nytt. Cit. 1830. (AarbAarh.1919. 65).

80*
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Fra København til Berlin er kun en kort
Rejse (men) Det er et Flyt fra en af Euro-
pas Udkanter . , midt ind i et larmende .

.

Verdenscentrum.Jpsen.jBr.JJ.7. Feilh. || der
er flyt i nogen ell. noget, om person ell.

ting, som der er bevægelse og fart i. OrdbS. jf.
Feilb. 2) (landbr., foræld.) om indskæringer
paa hjulplovens aas, hvori hjulene kunde flyt-

tes, efter som ploven skulde gaa mere ell.

mindre dybt. Feilb.IV.149 (u. flytter^, ogs. i'o

om beslag til lign. brug paa gldgs. svingplove

:

Kværnd.
||

(dial.) midterbeslaget paa ham-
melen. Kværnd. Flyt-, i ssgr. af IL flytte

;

jf. Flytte-, -blek, en. (geol.) sten(blok),

som af gletschere, drivis, isbjerge olgn. føres
bort fra hjemstedet og aflejres andre steder

(erratisk blok); vandreblok (jf. Findling 2).

Frem.DN.37. SaUVII.442. -fa|;l, en. se

Flyttefugl. Flytning, en. 1) vbs. til II.

flytte 1. Thiele.IILSO. Flytning af Skjel- 20

sten. Qoos.II.318. Ikke alle Patienter taale
Flytning. Panum.573. 2) vbs. til II. flytte 2.

2.1) vbs. til II. flytte 2.i. Holb. Berg. 280.
*Her fandt jeg Alle

|
Ifærd med Flytning

til den nye Vaaning.2frz.ZrJ.56. ligge i

flytni'ng, være i færd m. at flytte; ligge i

flytteroderi. Jeg stakkels Mand ligger i

Flytning til op over Ørene. smst.III.5. Esm.
1.38.

II
hertil ssgr. som Flytnings-godtgørelse,

-hjælp (især om ydelse til embedsmænd olgn., 30
der forflyttes. Lov^^hl867.§31. SaUVIII.
288), -udgift ofl. II

(sj.) jf II. flytte 2.4:

*Mit Borgerskab i Himlen er,
| Og Flyt-

nings Timen maaskeenær.5torm.SZ).i79.
2.2) (nu næppe br.) vbs. til II. flytte 2.2. om
mand har tient dem troeligen i tyve Aar,
der er ingen Redning, man staar lige fult

paa Fløtning. KomGrønneg.I.165. 2.3) (jf.
II. flytte 2.3; gym.) øvelse bestaaende i ved
klatring i tov at gaa fra det ene tov til det 40

andet. Gymn.I.216.
I. Flytte, et. se Flyt.

II. flytte, V. [ifløda] Høysg.Anh.23. (tid-

ligere ogs. skrevet fløtte. Æreboe.6. MalLSgH.
657. Schack.336). præt. -ede ell. (nu kun dial.)

flytte (Dania.IX.38. Feilb.); part. flyttet ell.

(nu kun dial.) flyt (lSam.4.22 (Chr.VI).
Thorsen. 109. Feilb.). vbs. -ning (s. d.), jf.
Flyt, Flytteri, Flyttende, (æda. flyttæ, oldn.

flytja; afl. af flyde) 50

1) trans.: bringe ell. føre (noget) fra
et sted til et andet; lade (noget) skifte
plads ell. stilling. Forbanaet være den,
som flytter sin Næstes Markeskj el. 5Mos.
27.17. Intet er mere indifferent, end naar
jeg staaer stille, hvilken Fod jeg da først

flytter. Buge.FT.308. *De Gravhøie skulde
Fanden flytte 1 1 De staae her og giør ikke
den mindste Nytte. Oehl.SH.6. *Da styrte

de op paa det øverste Dæk, |
Enhver, som 60

kan flytte et Ben. Ploug.1.296. *han flyt-

tede Skilter og raabte Brand
|
om Natten,

mens Vægterne sov. Hostr.lnt.l8. Ved disse
forsk] ellige Vedhæng blive Frøene og
Frugterne saa lette, at de kunne flyttes

af Vinden. CVaupell.S.107. du holdt dine

Ord . . at vore Kongers Been og vore
Fædres Been skulle blive flyttede (Chr.
VI: henførte; fra deres Steå. Bar. 2. 24.
talem. (nu 1. br.) : Det Træ, som ofte flyttes,

rodfæstes ej.Mau.2217. flytte bjerge,
se u. Bjerg 1.2.

||
(især landbr.) om for-

andring af kreaturers græsningssted. *Hver
Aftenstund, naar Faar og Ko

|
Var malket

og var flyttet.Winth.IV.205. Schand.F.248.
Feilb. abs. : Røgteren har fundet to Ager-
hønsereder, da han Hytteåe. Baud.R.412.

II
m. person-obj. (hun) flyttede mig be-

standig af og i Seng paa sine Arme. Bahb.
Fort.1.74. Jeg (o: gud) vil flytte (Chr.VI:
forflytte; Eder bort paa hiin Side Babylon.
ApQ.7.43. i trusler, eder olgn.: en vis Mand
(skal) hente og flytte og føre mig, inden
jeg skal ta^e fremmede Børn i Huset igjen.

Goldschm.lII.53. *Men der bU'er Intet af,

Mosjø!
I

Kom Du! Jeg skal Dig flytte
|

Med samt din Krigl Hvad vil Du der?
Holst.IV.10. Feilb. billedl: Hånd haveral-
ligevel fundet for got, at flytte ham lidet

høyere op i Tiden, end de Autores som
hånd citerer, nemlig til an. 1365. KSelskSkr.
1.225. (man synes) at være flyttet nogle
Aarhundreder tilbage i Tiden. Molb.BfS.
1.82. flytte (en elev) op ell. ned, (især

skol.) give (en elev) et højere ell. lavere num-
mer i klassen ell. sætte (en elev) i en højere

ell. lavere klasse end den, han for tiden er i.

I hvert Huus vidste man, om en Discipel
i sidste Maaned var flyttet op eUer ned.
HCAnd.XI.69. D&H. || refl. Mennesket .

.

fik Been, for at flytte sig. Bagges.L.L394.
At fløtte sig, siger Bonden, naar han enten
gaaer eller især kiører. Junge.378. Lokomo-
tivet drøner forbi og alle Folk flytter sig
et Skridt tilbage. Buchh.UH.53. flyt dig
lidt! jeg kan ikke komme til! < uegl. (jf.
bet. 2.1 slutn.) : Uden Overgang flytter Skue-
spillet (o: Faust. 2.del) sig nu sydpaa til

Feloponnes.VilhAnd.Goe.l.ll. (jf. bet. 2.3;

sj.) t præs. part. uden refl. pron. : Pludselig
tog Karl Fart . . Isen bugnede saa stærkt
under Løbet, saa der blev en flyttende
Isbue foran Karl, der sinkede hans Fart
og derved forøgede Faren meget. JakKnu.
G.185.

II
i forb. m. paa (1. br. med. Breum.

HH.10); især om mindre forandringer af
plads ell. stilling. *(bonden) flytter paa de
vaade Ax,

|
og mod Vorherre mukker.

Bich.II.171. *hun flytted
|
tankeløst på mine

Ting.Blaum.Sib.106. især i forb. flytte paa
sig: Examinationen gik istaa; Censorerne
begyndte at blive opmærksomme og fløtte

paa sig. Schack.336. Stuck.1.83. om det saa
er Hestene, synker de i Haserne og flytter

paa sig. CEiv.DV.102. \\ flytte en gaard
ud, flytte en gaard fra landsbyen ud paa
dens marker. Mall.SgH.657. Pont.F.I.120.

Gaarden blev flyttet ud fra Graabølle, og
to unge Folk fik den at drive. JVJens.
HF.113.

2) intr.: skifte opholdssted ell. plads.
2.1) skifte bopæl ell. opholdssted. „Er
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din Madame . . flytted?" — »Ney! hun
boer der endnu." Holb.Vgs.(1731).III.o.

(mine forældre) flettede da op at boe i

Svenbore. Æreboe.6. Det Første, man skal

føre med sig, naar man flytter ind i et

nyt Huus, er Katten; thi dette giver Huus-
fred. Thiele. III. 31. lovermorgen flytter

Moder ind (fra landet); vi SKal bo paa
Gamle Kongevel Drachmj:0.230. hilledl:

Bagges.IV.78. Den københavnske Sladder,

der ogsaa var flyttet paa Landet, fik .

.

Snu af det efterladte BTey.Pont.LP.VII.
123. talem.: den bliver sjælden rig, som
flytter tit olgn. Mau.2212.

|j
{som gengivelse

af oldn. vikja; hin i sagaefterligninger) om
fortælling: skifte skueplads. Nu flytter

igjen FortæUingen tilbage til Saxland,
hvor begge Fostbrødrene maatte vente
nogen Tid. Eauch.VJ88. 2.2) skifte tje-

neste, plads, stilling olgn. (jf. Flytte-

dag 2 samt Flytning 2.3). Jeg har været
hjemme for at høre om min Skudsmaals-
bog . . Jeg er jo sagt 4p; jeg skal flytte

straks. JSkytte.Skovsti ogMarkvej.(1905).151.
Fortvivlelsen naar (pigen) skulde flytte

og de ikke havde faaet nogen i hendes
Sted. AndNx.DM.IV.92. det, som fik Signe
(o: stuepigen) til at flytte fra Pladsen.
BerlTid.Vil921.M.15.sp.4. Feilb. 2j) for-
andre sin sidde-, liggeplads osv. Han
tager en Skammel . . og flytter midt ud
paa Pladsen. Oehl.X.92. Bang.DuF.12. abs.

:

*Kun Øjnene flytter
| og Hjærtet slaar,

|

mens bunden du (o: den rugende lærke)

lytter
|
blandt Græs og Faar. Holstein.Æ.

13. 2.4) (nu kun dial.) dø. Levin. Feilb.

Flytte-, i ssgr. af II. flytte; jf. Flyt-.

-bardun, en. pl.l] J, (klyver)bardun, der
gaar fra den flyttelige klyverbøjle (mods.
CKlyver-)Fastebardun , der gaar fra kly-

verbommens yderende). Funch.MarOJI.75.
Scheller.MarO. -bevis, et. [II.2.i] (emb.)
Den, som forlader det Lægd, i hvis RuUe
han er optagen . . skal være forsynet med
et Y\jUehe\us.Lo^ltl869.§48. SaUVIII.
288. -dag, en. 1) [II.2.i] den vedtagne dag,

da en lejer fra- ell. tilflytter en ejendom,
lejlighed osv. (nu den 3. tirsdag i april og
oktober; jf. Flyttetid samt Fardag 1^. PUh
1799. HrzJII.o6. HCAnd.IV.210.ioTYizbf-
aaret fra Michaelis Flyttedag f, A. til Paa-
ske d. A., og fremdeles til de sædvanlige
halvaarlige Y\yUe\iåeT.MR.1847.89. Sal.*

VIII.288. talem.: Tre Flyttedage ere saa

fode som én Ildebrand. MaM.^^i8. Feilb.

V.149.j\ hertil: Flyttedags-bunke (TroelsL.
11.48. Rist.EE.37), -kommissær (ECAnd.
VII.148), -tid (smst.VIII.66j ofl. 2) [11.2.2]

(især dial.) den dag, da tyendet (paa landet)

fra- ell. tiltræder pladsen (nu 1. maj og 1. no-
vember); skiftedag ; fardag (2). OlufsJfyOec.
1.24. Blich.II.380. JakKnuJn.95. Éage.^
230. 3) (jf II. flytte 2.4; 1. br. i rigsspr.)

som omskrivende udtr. for døden. Om Mor-
genen sagde han til sin Hustru: „Det bliver
snart Flyttedag for migl'' Skjoldb.SM.113.

-fold, en ell. f et (Begtr.SjællII.447). [n.l]
(landbr.) flyttelig fold (jf. -gærde^. smst.70.

SaU VIII. 340. -folk, pi. ell. (kun i bet.

2) et. 1) [II. 1] personer, der besørger trans-
port af flyttegods. MO. Pont.LP.VIIlJ268.
Wied.Thum.70. 2) \a.2s] (nu næppe br.)

folk, der er udvandret ell. paa vandring.
Disse første Flyttefolk (o: trakeme o. a. i

den græske folkevandringstid) vare selv lidet

10 talrige : deres Vandring skeede ikke ef-

ter nogen Plan. OGuldb.VH.1.193. jf MO.
-fagl, en. [II.2.i] (ogs. Flyt-. Kidde.H.391).

{jf. SV. flyttfågel; 1. br.) trækfugl. VigMøll.
MJ.194. overf.: den anden var og blev en
uforbederlig Flytfugl, hvem Duften af de
solbeskinnede Marker og de vide, ud-
strakte Heder hang i Klæderne. AakjJ'B.
109. -færd, en ell. f et (Moth.F245). [11.2a]

(nu kun dial.) d. s. s. Flytning 2.1. f i egl.

20 bet.: Sort.Poet.l9. MothJ'245.
\\ (jf 11. flytte

2.2; spøg.) i udtr. faa flyttefærd, blive jaget
paa porten. Feilb. y f jf. flytte 2.4: da det
nu er med os gamle Stakler mod Flytte-
færd. Brors.(KirkehistSaml.I.194). -gilde,
et. [n.2.i] (1. br. i rigsspr.) gilde, som gives
i anledning af flytning (for folk, der har
hjulpet til, for de nye naboer olgn.). Feilb.

II
(dial.) i spøg. udtr. om person m. tykke

kinder, hvorved egl. menes, at balderne er

30 flyttet til ansigtet (jf.jy. flyt. Feilb.). „Hvor-
naar har du holdt Flyttegilde ?" spurgte
en tredje — det var én til Pelles ty&e
røde Kinder. AndNxJPEJI.32. -gods, et.

[II.l] løsøre, som flyttes. Holb.Berg.80. HO
And.VIII.67. BergsJ'P.423. -gærde, et.

[II.l] (landbr., nu næppe br.) d. s. s. -fold.

Olufs.(MO.). -hyrde, en. 1) [H.l] (dial.)

hyrde, som flytier kreaturer. Feilb. 2) [II.2.i]

(kun brugt afsprogrensere) nomade. HjælpeO.
40 IngvBondJorden rundt.(1891).357. flytte-

lig, adj. [iflødali] (især O) til H. flytte 1

('mods. fast;. GrundtvJ'S.VII.272. Telte ..

af Filt, vistnok de bedste af alle flyttelige

Boliger. IngvBond.Jorden rundt.(1891). 311.

Det meste Bohave (var) ikke flytteligt

(„mobile"), men sad fast i Væg og Gulv.
TroelsL.X.15. overf.: Ansvaret . . laa intet-

steds fast. Det var delt og flytteligt. Oiiode.

KV.08. Flytte-læs, et. [II.l] vognlæs af
X flyttegods. Nans.JD.120. JVJens.HF.114.
-mand, en. [H.l] 1) person, som besørger

flytninger (jf. -folk i;. Hvad et Par Flytte-

mænd kan, grænser til det utrolige. -Da^

Nyh."/iol906.1.sp.5. 2) {jf ænyd. flytmand
(Kalk.V.258); no.) f færgemand, de Bergen-
ske Gondoliers eller Fløtmænd. Holb.Berg.

79. Fljrttende, et. {ænyd. d. s., sv. flyt-

tande; afl. af II. flytte; nu kun bomh.
(OrdbS.)) som vbs. til II. flytte (2.i og 2.3):

60 flytning. *De Svenske, som Rygen har
inde,

|
Giør Staden og Landet kun passe-

lig glad,
I

Vi maae dem om Flytten-

ted (vist fejl for Flyttendetj minde. Sor<.

HS.C4r.
II
iforb.som sidde paa et flyt-

tende, være rede til at flytte ell. rejse bort.

Moth.F24o. om vi end boer her i 100
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Aar, saa er det dog ingen . . Blive-Stæd,
vi sidder her, som paa et flyttende. Hersl.

TT.I.97. Flytte-omnibns, en, [II.l]

stor, lukket vogn til transport af flyttegods.

Drachm.VT.Så. TroelsL.IM. Flytteri,
et. (dagl.) flytning (2); især: flytteroderi.

ChrBorup.PM.94. Han ligger i fuld Flyt-
teri. VSO. B&H. Flytte-roderi, et.

(dagl.) uorden, uro, besvær osv., forbundet
m. flytning (jf. Flytteri^. Gjel.B.27. jeg
ligger i flytteroden for tiden

\ -sager, pi.

[II.l] (1. br. i rigsspr.) d. s. s. -gods. D&H.
Feilb. -tid, en. [II.2.i] (nu næppe br.; jf.
-dag 1/ tilstundende flytte tid og fardag.

Cit.l711.(KbhDipl.VIII.213). Mikkels Dag
og Paaske, som her ere de almindelige
FlyUeHder. Eolb.Hh.IL480. *Naar Folk i

Flyttetiden skifte Sted, | Da spørger man
tilsidst: „Er Alting flyttet med?'' Hrz.D.
1.220. MB.1853.281. f -tej, et. [II.2.1]

rejsetøj, giør dig flytte-tøy (1871 : Reisetøi)
. . og du skal flytte fra din sted tU en
anden sted. Ez.l2.3(Chr.VI). -vogn, en.

10 [II.l] (jf. -omnibus;. (Kalk.V.258). MO.
Det lille Hus i G. var ryddet. To Flytte-

vogne holdt i Gaarden; den første Vogn
var fuldt j^akket. Schand.F.209. DagNyh.
^Viol906.1.sp.5.
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